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Abstract 

 

In recent years, the amount of available data on the web has increased significantly and 

this tendency will continue to grow. However, companies have detected an opportunity in 

the possibility of exploiting this information and benefit from it. The difficulty in storing and 

processing these volumes of data has been given the name of Big Data. 

 

One of the main factors that influences the attractiveness of a region is the kind of talent 

that the professionals who live there have. Therefore, we must consider if we can 

describe the talent of Barcelona and which questions are we able to answer about the 

talent of our city.  

 

This project aims to be a starting point for the development of a barometer of talent, 

which working with Big Data technologies, will be able to give answers to these 

questions. Firstly, we will investigate if some social webs may be an appropriate source 

of information about talent. A study of what Big Data technologies are appropriate for the 

barometer development will also be performed. Finally, we will generate results that make 

possible to evaluate some characteristics of the talent, such as their frequency, salary or 

related statistics.  

 

  



 

 3 

Resum 

 

En els darrers anys, la quantitat de dades disponibles a la xarxa s‟ha incrementat de 

forma exponencial i aquesta tendència seguirà anant en augment. Tanmateix, les 

empreses han detectat una oportunitat en la possibilitat d‟explotar aquesta informació i 

treure‟n partit. La dificultat a l‟hora d‟emmagatzemar i processar aquests volums de 

dades ha estat batejada amb el nom de Big Data.  

 

Un dels factors principals que influeixen en l‟atractiu d‟una regió és el tipus de talent que 

tenen els professionals que hi viuen i treballen. Per això, cal plantejar si som capaços de 

descriure el talent de Barcelona i quines preguntes podem respondre sobre el talent de la 

nostra ciutat. 

 

Aquest projecte pretén ser un punt de partida per al desenvolupament d‟un baròmetre de 

talent, que treballant amb tecnologies Big Data, sigui capaç de donar respostes a 

aquests interrogants. S‟investigaran diverses xarxes socials com a fonts d‟informació de 

talent, així com també s‟estudiaran diverses tecnologies per implementar el baròmetre. 

Finalment, es generaran resultats que permetin avaluar característiques del talent, com 

la seva freqüència, el salari o estadístiques relacionades. 
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Resumen 

 

Durante los últimos años, la cantidad de datos disponibles en internet se ha 

incrementado exponencialmente y esta tendencia va a seguir aumentando. Pese a esto, 

las empresas han detectado una oportunidad en la posibilidad de explotar esta 

información y sacarle provecho. La dificultad en el almacenaje y el procesamiento de 

estos volúmenes de datos ha sido bautizada con el nombre de Big Data. 

 

Uno de los factores principales que influyen en el atractivo de una región es el tipo de 

talento que tienen los profesionales que viven y trabajan allí. Por eso, es necesario 

plantear si somos capaces de describir el talento de Barcelona i qué preguntas podemos 

responder sobre el talento de nuestra ciudad. 

 

Este proyecto pretende ser un punto de partida para el desarrollo de un barómetro de 

talento, que trabajando con tecnologías Big Data, sea capaz de responder a estos 

interrogantes. Se investigaran diversas redes sociales como fuentes de información del 

talento, así como también se estudiaran diversas tecnologías para la implementación del 

barómetro. Finalmente, se generaran resultados que permitan evaluar características del 

talento, como su frecuencia, salario o estadísticas relacionadas. 
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1. Introducció 

Durant els últims anys, internet ha esdevingut una eina global i mundialment estesa, 

utilitzada per milions de persones. Això ha implicat que les persones són capaces de 

pujar qualsevol tipus de contingut a la web sense limitacions ni controls. A més a més, 

les xarxes socials han emergit amb molta força, permetent que tothom pugui publicar 

informació quan i com vulgui, i provocant una explosió en la quantitat d‟informació 

disponible. 

 

Tot això es tradueix en una quantitat immensa de dades que s‟emmagatzema de forma 

diversa, amb múltiples orígens, mides desiguals, etc. Enfrontar-se a aquesta quantitat de 

bytes pot ser un repte desesperant i analitzar-los, encara més. Per tot això, la necessitat 

d‟una tecnologia capaç de fer front a aquests reptes i presentar una solució eficaç ha 

esdevingut molt important. El problema de tractar conjunts de dades enormes i 

complexes ha estat batejat amb el nom de Big Data. 

  

Aquest tema s‟ha posat “recentment” sobre la taula i ha adquirit molta importància en els 

últims anys. Tant és així que el terme Big Data és el més buscat a la pàgina web d‟una 

empresa capdavantera en tecnologia com Gartner. Tot i ser tan recent, és un dels tòpics 

tecnològics més discutits i s‟està duent a terme molta investigació al respecte. No es 

tracta només d‟un tema actual i rellevant, sinó que també té moltes perspectives de futur.  

 

1.1. Motivació 

Aquest projecte s‟ha desenvolupat com a treball de fi de grau degut a la finalització dels 

meus estudis en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions. S‟ha dut a terme en 

condició de becari a l‟empresa Everis, qui va oferir-me la idea inicial del treball. La 

iniciativa serà dirigida conjuntament amb l‟empresa Barcelona Global, tot i que l‟apartat 

tecnològic serà dut a terme estrictament per Everis. 

 

La meva motivació personal en aquest projecte i no d‟altres que em van oferir rau 

principalment en el meu gran interès en la matèria. De totes les temàtiques cobertes 

durant els meus estudis, el desenvolupament de software sempre ha estat la que més 

s‟adaptava als meus gustos i interessos. Per això, sempre he volgut desenvolupar un 

codi propi que fos útil i motivador. 
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D‟entre tots els projectes de software, vaig trobar aquesta temàtica particularment 

interessant i atractiva, principalment perquè era moderna i única. Tenir accés a una 

quantitat tan gran de dades, capturar-les i analitzar-les resulta xocant. A més a més, el 

fet que es tracti d‟un tòpic tan actual el fa especialment atractiu. Sense dubte, poder 

entrar al món laboral de la mà d‟una gran empresa amb experiència també és un fort 

incentiu, com també ho és el poder viure el treball del dia a dia en una consultoria. 

 

1.2. Objectius 

Els objectius del projecte han sofert modificacions i han evolucionat des de la proposta 

inicial. Durant aquests mesos, han anat sorgit noves idees i alternatives i s‟han hagut de 

considerar nous enfocs. A més, durant el transcurs del projecte hem topat amb 

problemes i impediments que han obligat a replantejar els objectius de nou. Totes les 

idees que s‟havien proposat inicialment no han estat desenvolupades, principalment a 

causa de barreres tecnològiques i logístiques, però aquest aspecte serà tractat més 

endavant. 

 

A continuació, exposem els objectius inicials que es van fixar per al projecte: 

 

 Estudi de les tecnologies Big Data i de les solucions basades en Hadoop, i també 

identificar aquelles solucions més adequades.  

 Definició funcional del terme talent i de les preguntes i aspectes relacionats. 

 Estudi de les diverses fonts i repositoris d‟informació. 

 Definir les mètriques i implementar els algorismes que ajudin a mesurar i avaluar 

el talent.  

 Implementació d‟un baròmetre de talent que proposi una nota per al talent 

existent a Barcelona i que remarqui aquelles conclusions i tendències més 

rellevants. 

 Si fos possible, desplegar el sistema en un entorn d‟explotació. 

 

Com era d‟esperar, el primer punt no ha provocat contratemps ja que hi ha molta 

informació disponible, com per exemple manuals de desenvolupadors per a cada 

tecnologia. El segon objectiu consisteix en decidir quins aspectes del talent són 

rellevants i susceptibles de ser mesurats. En aquets aspecte, hem considerat moltes 

idees i propostes però els problemes que han sorgit en els punt tres han limitat el nombre 

d‟aquestes que hem pogut realitzar.  
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Com explicarem més endavant, el problema principal amb què ens hem trobat ha estat la 

impossibilitat d‟aconseguir suficients dades rellevants per a alimentar els nostres 

processos. Ha estat impossible accedir a la informació dels currículums de persones i 

això ha fet que no poguéssim mesurar d‟una forma més directa el talent de les persones i 

de Barcelona. Així doncs, ens hem vist obligats a replantejar el punt dos, és a dir, les 

preguntes que podem respondre sobre el talent i els resultats que podem aconseguir.  

 

Pel que fa al quart objectiu, també s‟han hagut de descartar idees d‟algorismes que 

volíem implementar ja que no disposàvem de les dades que els farien funcionar. En 

canvi, d‟altres algorismes i funcionalitats sí que han estat implementats ja que 

s‟alimentaven amb altres fonts d‟informació. Tot i que el projecte s‟ha vist limitat per 

aquest contratemps, s‟han desenvolupat diverses funcions i processos. 

 

El cinquè punt és el que ha patit més modificacions com a conseqüència directa dels 

canvis que també ha sofert el segon objectiu. La idea inicial consistia a implementar un 

baròmetre que donés una nota del talent existent a la ciutat de Barcelona. Si bé el terme 

baròmetre no és concret, era clar que el producte final havia de ser capaç de donar una 

o vàries qualificacions per a diferents categories del talent. Finalment, implementar 

aquest producte ha estat impossible i el projecte s‟ha centrat en dissenyar processos que 

ajudin a comprendre, avaluar i estudiar aspectes relacionats amb el talent, com per 

exemple: la freqüència d‟alguns talents, si estan ben remunerats, la relació entre 

diversos talents, etc. De la mateixa manera, el sisè objectiu ha estat eliminat. 

 

Finalment, els objectius que ha plantejat aquest projecte han estat: 

 

 Estudi de les tecnologies Big Data i de les solucions basades en Hadoop, i també 

identificar aquelles solucions més adequades.  

 Definició funcional del terme talent i de les preguntes i aspectes relacionats, 

sempre tenint en compte les limitacions imposades pel tercer punt. 

 Estudi de les diverses fonts i repositoris d‟informació i determinar la viabilitat en la 

descàrrega d‟aquesta informació 

 Definir les mètriques i implementar els algorismes que ajudin a mesurar i avaluar 

els aspectes relacionats amb el talent.  

 Anàlisi dels resultats dels algorismes i avaluació de les conclusions dels 

processos. 
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Per últim, ens agradaria comentar una consideració del projecte. Fer un estudi del talent 

d‟una ciutat, fins i tot quan el terme i les preguntes a respondre estan perfectament 

definits, és un projecte de gran abast. Això es deu a que existeixen molts tipus de talents, 

molt diferents entre ells i amb maneres d‟avaluar-los també molt dispars. Donat que 

aquest projecte s‟inicia des de zero, ens hem centrat en l‟anàlisi del talent tecnològic i en 

particular, el software. Tots els processos i algorismes desenvolupats en aquest projecte 

pretenen estudiar aquest talent i els resultats obtinguts també són exclusius d‟aquesta 

temàtica. Tot i això, els algorismes desenvolupats són altament genèrics, cosa que fa 

que l‟estudi d‟altres talents es pugui realitzar fàcilment a partir del treball desenvolupat 

fins ara. 

 

En conclusió, voldríem destacar que el baròmetre de talent és un projecte molt ambiciós 

que ha volgut cobrir vàries temàtiques i implementar diverses funcionalitats. L‟abast del 

projecte s‟ha infravalorat perquè s‟ha suposat que es tindria accés a unes dades que 

finalment no han estat disponibles. Això ha obligat a modificar els objectius inicials i 

sobretot a replantejar els resultats que s‟esperaven obtenir. Consegüentment, els 

algorismes també han sofert modificacions i alguns codis que es volien desenvolupar, 

finalment no han pogut ser implementats. 

 

1.3. Estructura del document 

Aquest document està estructurat en sis capítols, el primer dels quals és aquesta 

introducció. A més a més, consta d‟un índex, una resum de les figures i les taules, així 

com d‟una bibliografia. 

 

El capítol 2 es titula State of the art i pretén contextualitzar les tecnologies usades en el 

baròmetre de talent. Donat que es tracta d‟un projecte que utilitza diverses tecnologies 

amb un cert grau de complexitat, les explicacions d‟aquest capítol són molt importants 

per a la comprensió de la resta de la tesi. 

 

El tercer capítol exposa la metodologia usada en el projecte i tot el seu desenvolupament. 

Es comença introduint l‟entorn de treball i presentant l‟arquitectura que s‟implementarà al 

producte final. A continuació, s‟explica cadascuna de les capes que composen aquesta 

arquitectura: anàlisi de les fonts, obtenció de les dades, emmagatzemat i processament. 

Aquesta última constitueix el nucli del projecte ja que tots els processos desenvolupats 

s‟hi produeixen. 
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El capítol 4 conté tots els resultats que s‟han generat en el desenvolupament del 

baròmetre de talent, organitzats per categories. Per cada resultat, s‟explica quin procés 

el genera, així com una breu extracció de les conclusions.  

 

El capítol 5 consisteix en una estimació del cost del projecte, tenint en compte les 

despeses generades durant el desenvolupament del projecte. 

 

Finalment, el sisè capítol presenta les conclusions del projecte, alhora que comprova el 

compliment dels objectius inicials. També s‟hi expliquen possibles ampliacions i treball a 

realitzar en el futur. 
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2. State of the art 

L‟objectiu d‟aquest capítol és presentar i exposar les diverses tecnologies que han estat 

utilitzades en el transcurs del projecte i explicar les seves característiques principals. Ens 

agradaria destacar que es tracta de tecnologies innovadores en el mercat, i que a dia 

d‟avui, poques empreses disposen d‟una gran quantitat de professionals que sàpiguen 

utilitzar-les. A més a més, com explicarem a seccions posteriors, les tècniques Big Data 

representen una solució ideal per al tractament de grans quantitats d‟informació, cosa 

que ofereix moltes oportunitats per a seguir desenvolupant i ampliant aquest projecte.  

 

2.1. Big Data 

Big Data és el terme utilitzat per definir el problema que abordem quan volem fer front a 

una gran quantitat de dades, com Petabytes o inclús conjunts més grans. Alhora, aquest 

terme també s‟utilitza per fer referència a totes aquelles solucions que pretenen resoldre 

la situació anterior. Cada segon, es generen una mitjana de 40 Terabytes al món i 

aquesta tendència anirà en augment durant els propers anys. Emmagatzemar, processar 

i analitzar aquestes dades pot ser un problema però alhora una oportunitat. Actualment, 

hi ha una quantitat ingent d‟informació disponible i un anàlisi a temps real pot constituir 

un factor d‟èxit en les organitzacions. 

 

Les solucions Big Data tenen tres motivacions principals que es resumeixen el les tres V: 

Volum, Varietat i Velocitat. En primer lloc, la generació diària de grans conjunts de dades 

està provocant que la quantitat d‟informació existent s‟estigui incrementant 

exponencialment cada any. A la figura 2.1, es mostra aquest fenomen mitjançant una 

gràfica que il·lustra el creixement del nombre de dades disponibles a internet a l‟última 

dècada. Tractar amb aquests volums cada cop més grans és la motivació principal 

d‟aquestes tecnologies i alhora constitueix el repte més important. 
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Figura 2.1: Evolució temporal de la generació de dades 

 

La problemàtica no es redueix només a tractar amb grans volums, sinó que també amb 

la varietat d‟aquestes dades, que poden provenir de sistemes externs i tenir formats 

heterogenis i no estructurats. Les dades poden consistir en posts de xarxes socials o 

fòrums, informació multimèdia com imatges, àudio o vídeos i molts altres. Finalment, la 

velocitat també és un factor clau ja que pot marcar la diferència en les prestacions d‟un 

producte. Moltes vegades és necessari dur a terme anàlisis en períodes breus de temps, 

o fins i tot a temps real, per a poder prendre decisions que proporcionin un avantatge 

competitiu. 

 

Aconseguir un bon rendiment d‟aquests factors és imprescindible en el desenvolupament 

de tecnologies Big Data i és per aquest motiu que totes les solucions existents en 

l‟actualitat cobreixen aquests objectius. De la mateixa manera, totes les tecnologies 

presents al mercat tenen certes característiques comunes. La primera consisteix en la 

implementació d‟un sistema de fitxers distribuït amb diverses màquines que 

emmagatzemen independentment les dades. Aquesta estructura basada en nodes 

independents facilita l‟escalabilitat a l‟hora d‟afegir nous nodes i ofereix tolerància a 

errors per mitjà de la repetició de blocs de dades a diverses màquines. Amb aquesta 

distribució també s‟aconsegueix resistència a la fallida d‟un servidor ja que les dades del 

servidor caigut estan disponibles en un altre node. Mitjançant aquesta estructura, 

l‟execució dels processos es divideix entre N servidors que treballen en paral·lel per a 

aconseguir un rendiment elevat. Aquesta classe de sistemes permeten execucions i 

processaments a temps reals, alhora que s‟encarreguen del tractament de gran 

quantitats d‟informació. 
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Moltes de les solucions Big Data operen amb bases de dades no relacionals, també 

anomenades NoSQL, ja que ofereixen els avantatges adequats per a aquest problema 

en concret, com serien la rapidesa en la lectura i l‟escriptura. Aquestes bases de dades 

no tenen esquema i per tant, no cal dissenyar estructures ni relacions entre les taules. 

Per aquest motiu, la informació no s‟emmagatzema a les taules sinó que es fa mitjançant 

parelles del tipus clau-valor. D‟aquesta manera s‟estalvien processaments complexes i 

innecessaris en la creació de les taules i la definició de les relacions entre elles.. 

 

Actualment existeixen diverses solucions per a solucionar la problemàtica exposada que 

presenten característiques, beneficis i prestacions diferents. Les solucions Big Data 

basades en MapReduce proporcionen el marc tecnològic necessari per a aconseguir els 

objectius identificats. La següent taula presenta tres de les solucions més utilitzades i 

destaca algunes de les seves característiques principals. El projecte ha estat 

desenvolupat escollint la tecnologia MapReduce, en particular, la distribució Hadoop 

d‟Apache. Aquesta solució ofereix una millor escalabilitat i un processament integrat que 

del que no disposen les solucions basades en bases de dades que es centren en 

l‟emmagatzematge de les dades. 

 

 

Taula 2.1: Característiques de les solucions principals Big Data 
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2.2. Hadoop 

Hadoop és un projecte de codi obert revisat per l‟Apache Software Foundation. La 

tecnologia Apache Hadoop és una de les solucions pioneres en l‟àmbit Big Data, 

nascuda en el si de vàries companyies líders en internet (s‟inspira en Google MR i 

Google FS, és ampliada per Yahoo!). Es tracta d‟una solució ja madura i resistent que és 

utilitzada per empreses com eBay, LinkedIn, Facebook o Twitter. Gairebé tots els gran 

proveïdors de serveis tecnològics disposen de la seva pròpia distribució de Hadoop 

(Microsoft, IBM, Oracle, EMC ...). Per això, la competitivitat consisteix en determinar 

quina suite de productes ofereix més prestacions addicionals a la capa base d‟Apache.  

 

Cloudera és la companyia líder entre aquelles que aposten per Hadoop i el seu Chief 

Architect va ser el fundador de Hadoop i el president de l‟Apache Software Foundation. 

Cloudera és la major contribuïdora a la creació i evolució de Hadoop i alhora disposa 

d‟una distribució completa que inclou el nucli de Hadoop, així com tot l‟ecosistema de 

productes relacionats. Aquesta distribució també ofereix eines d‟administració que 

permeten implementar, integrar i explotar una plataforma Big Data. 

 

El nucli de Hadoop consisteix en dos components: el sistema d‟arxius distribuïts (Hadoop 

Distributed File System o HDFS) i MapReduce (MR). Ambdues parts seran exposades 

en les properes seccions, juntament amb els productes relacionats, però primer, ens 

agradaria presentar un resum dels productes principals de l‟ecosistema Hadoop. 

 

 

Taula 2.2: Resum dels productes principals integrables amb Hadoop 
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2.2.1. Hadoop Distributed File System (HDFS) 

Hadoop emmagatzema les dades en HDFS, un sistema d‟arxius escrit en Java que es 

basa en el seu homòleg de Google (GFS) i permet explotar els beneficis dels sistemes 

d‟arxius distribuïts. Aquest sistema està orientat cap al tractament de grans volums 

d‟informació (Petabytes) i a optimitzar-ne l‟accés seqüencial. 

 

Un conjunt de màquines que corre sobre HDFS i MapReduce rep el nom de clúster 

Hadoop, mentre que cada màquina individual s‟anomena node. Un clúster pot tenir des 

d‟un únic node fins a alguns milers i com més nodes s‟afegeixen al clúster, millor és el 

rendiment assolit. HDFS està optimitzat per lectures de fitxers llargues i no per a lectures 

aleatòries i puntuals. Les seves prestacions augmenten amb un nombre „modest‟ de 

fitxers grans, per exemple milions en comptes de bilions, i amb mides d‟aquests fitxers 

d‟aproximadament 100MB o més. 

 

Els fitxers emmagatzemats a HDFS es divideixen en blocs, la mida dels quals és 

típicament 64MB o 128MB. Les dades es distribueixen entre moltes màquines en temps 

de càrrega i per això, blocs diferents de dades del mateix arxiu poden ser escampats i 

emmagatzemats en diferents nodes. A més a més, els blocs es repliquen al llarg de 

diversos nodes, que es coneixen com a Data Nodes, fent que cada bloc existeixi i sigui 

accessible a diverses màquines. L‟esquema de replicació típic i per defecte consisteix en 

replicar cada bloc de dades a tres màquines diferents (three-fold). Com veurem més 

endavant, aquests dos mecanismes permetran un processament MapReduce eficient. 

HDFS és responsable de les tasques de divisió i replicació de blocs, fent que els 

desenvolupadors puguin centrar-se en la construcció dels processos funcionals.  

 

Un procés central anomenat Name Node porta el registre de quins blocs conformen un 

fitxer determinat i on es troben aquests blocs. Per això, aquest procés conté metadades 

de la localització dels blocs, mentre que els Data Nodes contenen les dades reals. Quan 

una aplicació client vol accedir a un fitxer, es comunica amb el Name Node per 

determinar quins blocs conformen el fitxer i quins Data Nodes els contenen. A 

continuació, l‟aplicació es comunica directament amb els Data Nodes per a llegir les 

dades, de forma que el Name Node no esdevingui un coll d‟ampolla.  

 

En resum, a Hadoop trobem dos tipus de nodes: els amo (master) i els esclaus (slave). A 

cada clúster només hi ha un node del tipus master que conté els processos Job Tracker i 

Name Node.  En canvi, el nombre de nodes esclau variarà en funció de les necessitats 
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d‟emmagatzemat i processament del clúster. Abans d‟implementar un sistema basat en 

Hadoop cal realitzar un disseny i un dimensionat del nombre de nodes en base a aquests 

paràmetres. Els nodes esclau contenen els processos Task Tracker i Data Node. 

 

La configuració de HDFS presenta grans beneficis per als usuaris i desenvolupadors que 

en fan ús, com per exemple escalabilitat en afegir nodes. Alhora, també s‟aconsegueix 

tolerància a errors gràcies a la replicació de blocs, ja que les dades estan disponibles en 

més d‟una màquina. Quan un node cau es pot reintegrar al sistema en calent, sense 

reiniciar el sistema, tot assolint tolerància a fallides de nodes. Com es veurà més 

endavant, la replicació de dades també proporciona un increment en les prestacions i 

l‟eficiència, ja que l‟execució dels processos pot ser planificada i establerta en aquells 

nodes menys ocupats i més ràpids. Finalment, tots aquests beneficis i possibilitats 

s‟assoleixen amb total transparència d‟accés per a l‟usuari. Com mostrem a la següent 

figura, els usuaris de HDFS no veuen com els blocs estan replicats i distribuïts, sinó que 

observen un sistema d‟arxius normal. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Visió externa i interna de l’organització de HDFS 

 

HDFS permet deslligar l‟organització lògica de la informació de l‟organització física. 

D‟aquesta manera, el sistema d‟emmagatzematge pot ser escalat incorporant nous 

nodes en calent, sense necessitat de parar el servei i sense que l‟usuari noti un canvi 

estructural. 

 

  

Visió lògica (desenvolupador) Organització física (HDFS) 
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2.2.2. MapReduce (MR) 

Hadoop proporciona un marc de treball MapReduce que permet usar tècniques de  

processament que es beneficien de l‟emmagatzematge distribuït amb total transparència 

per al desenvolupador. MapReduce és un mètode per distribuir tasques entre múltiples 

nodes, on cadascun d‟aquests processa part de les dades disponibles que 

emmagatzema. Consisteix en dues fases, el mapeig (Map) i la reducció (Reduce), i 

proporciona grans beneficis quan tractem amb grans quantitats de dades. 

 

A la figura 2.3, podem observar un esquema del diagrama d‟execució d‟un procés 

MapReduce, els diferents components del qual s‟explicaran durant aquest apartat. A trets 

generals, podem observar diversos nodes que efectuen el procés Map i un procés 

Reduce que treballa amb les dades de sortida dels Mappers que s‟agrupen prèviament. 

 

 

Figura 2.3: Esquema del flux d’un processament MapReduce 

 

Un treball és un programa complet, l‟execució d‟un grup de Mappers i Reducers sobre un 

conjunt de dades. D‟altra banda, una tasca és l‟execució d‟un únic Mapper o Reducer 

sobre una porció de les dades. Els treballs MapReduce són controlats per una eina 

software anomenada el Job Tracker que resideix al node amo (master). Els clients 



 

 24 

inscriuen els seus treballs MapReduce al Job Tracker, que alhora els assigna a altres 

nodes del clúster. En cadascun d‟aquests nodes s‟activarà un procés anomenat Task 

Tracker, que serà responsable d‟instanciar les tasques Map o Reduce i informar del 

progrés al Job Tracker. Cada intent d‟executar una tasca pot o no ser fructuós i com a 

mínim, es produiran tants intents d‟execució com tasques. Si un intent de realitzar una 

tasca falla, el Job Tracker s‟encarregarà d‟iniciar-ne un altre. Es pot donar el cas que es 

produeixin més intents que tasques completades degut a una execució especulativa, 

com veurem més endavant. 

 

La primera fase és el Mapper i s‟encarrega de llegir les dades en forma de parelles clau-

valor i emetre una sortida per cadascuna d‟aquestes parelles. La sortida consisteix en un 

conjunt de parelles clau-valor, el nombre de les quals pot ser des de zero fins a milers. 

Així doncs, en el mapeig es pot produir tant una expansió com una compressió de les 

dades. La clau d‟entrada pot ser utilitzada, tot i que típicament s‟ignora mentre que el 

valor és qui conté una porció de les dades. Quan sigui possible, Hadoop intentarà que 

els Mappers corrin en aquells nodes que contenen les dades sobre les que s‟executaran, 

de manera que s‟eviti tràfic innecessari a la xarxa. Amb aquest mecanisme, molts 

Mappers poden executar-se en paral·lel, cadascun processant una part de les dades. 

 

Per il·lustrar un procés complet de MapReduce, a continuació presentem un exemple 

típic que consisteix en comptar el nombre d‟aparicions de les paraules d‟un text. Les 

figures inferiors mostren el pseudocodi del Mapper, les dades d‟entrada al procés i les 

dades de sortida. 

 

 

Figura 2.4: Pseudocodi, entrada i sortida del Mapper de Comptar Paraules 
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Podem observar que tant l‟entrada com la sortida estan composades de parelles clau-

valor, tot i que el Mapper no utilitzi les claus d‟entrada. També cal puntualitzar que cada 

parella d‟entrada és tractada independent i pot haver estat processada a nodes diferents. 

 

Com s‟ha dit abans, Hadoop intentarà assegurar que cada tasca del tipus Map 

executant-se a un node determinat treballi sobre un bloc de dades que estigui 

emmagatzemat en aquell mateix node. Si això no és possible, caldrà transferir els blocs 

de dades necessaris al node on s‟executarà la tasca Map. Un cop finalitzada la tasca, les 

sortides s‟envien a través de la xarxa als Reducers. Tot i que les tasques Reduce poden 

executar-se a les mateixes màquines que les Map, no hi ha cap garantia ja que els 

Reducers no tenen el concepte de la localització de les dades. Per això, els Mappers 

generalment hauran de comunicar-se amb els Reducers. 

 

Quan la fase de mapeig ha acabat, totes les dades intermèdies per a una clau 

determinada, es combinen i guarden en una llista que s‟entregarà al Reducer. En 

particular, s‟extreu el valor de cada parella i s‟afegeix a una llista de valors que contenen 

la mateixa clau. Pot haver un o múltiples Reducers, però tots els valors associats a una 

clau determinada aniran al mateix Reducer. Totes les claus intermèdies i la seva llista de 

valors es passen al Reducer de forma ordenada. Aquest pas es coneix amb el nom de 

„shuffle and sort‟ (barrejar i ordenar). 

 

La següent figura mostra les dades intermèdies que s‟envien al Reducer després de la 

fase „shuffle and sort‟. Cal notar que els valors amb una clau comuna han estat agrupats 

en una llista que serà entregada com a entrada del Reducer. 

 

 

Figura 2.5: Dades intermèdies enviades al Reducer 

 

La segona de les dues fases principals, el Reduce, consisteix en un programa curt que té 

com a entrada les dades intermèdies que provenen de la fase „shuffle and sort‟. En 

l‟execució d‟un Reduce es poden emetre zero o diverses parelles clau-valor, tot i que 
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usualment s‟emet una única parella per cada clau entrant. La sortida d‟aquest procés 

s‟emmagatzema a HDFS, en fitxers de text pla i en directoris que es poden configurar. A 

continuació, mostrem el pseudocodi del Reducer de l‟exemple comptar paraules i la seva 

sortida. Podem observar com la sortida és la suma de les dades intermèdies, que són 

entrada del Reducer. 

 

 

Figura 2.6: Pseudocodi i sortida del Reducer 

 

Resulta que la fase „shuffle and sort‟ és un coll d‟ampolla perquè la tasca d‟un Reducer 

no pot començar fins que tots els Mappers han acabat. La sortida d‟un Mapper podria ser 

una parella clau-valor on la clau fos la mateixa que la de la tasca Reduce ja iniciada, fent 

que aquesta parella no fos tractada. A la pràctica, Hadoop començarà a transmetre 

dades des dels Mappers als Reducers quan les tasques Map comencin a acabar-se. 

Aquest mecanisme evita que es transfereixi una gran quantitat de dades a través de la 

xarxa en el moment que l‟últim Mapper acabi d‟executar-se. Aquest comportament és 

configurable, de manera que el desenvolupador pot especificar quin percentatge de 

tasques Map han d‟haver-se completat abans que es comencin a transferir dades. Tot i 

això, les tasques Reduce no començaran a executar-se fins que totes les dades 

intermèdies hagin estat transmeses i ordenades als seus nodes. 

 

En conclusió, els mecanismes MapReduce ofereixen bones prestacions quan executen 

processos sobre grans conjunts de dades. La integració de tasques Map i Reduce a 

HDFS permet l‟execució de tasques en paral·lel i de forma automàtica. A més a més, 
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aquestes tasques es distribueixen ja que els blocs es troben repartits entre diversos 

nodes. Alhora, la replicació de blocs a HDFS garanteix tolerància a errors quan 

s‟executen processos MapReduce. La fallida d‟un node no mata el procés ja que la tasca 

es replanteja i s‟executa en un altre node que contingui el bloc corresponent. Hadoop MR 

també ofereix eines de monitorització que permeten als dissenyadors oblidar-se del 

manteniment i centrar-se en escriure els codis dels processos MapReduce. 

 

L‟escalabilitat del sistema també s‟aprecia en el fet que es poden afegir nodes durant 

l‟execució de les tasques sense parar el servei, integrant-los al clúster. El guany en les 

prestacions i el rendiment en els tractaments de la informació és proporcional a la mida 

del clúster. Per això, escalar el sistema en termes de rendiment és tan senzill com afegir 

nous nodes de Hadoop en calent i reconfigurar el nombre de processos que s‟executen 

en paral·lel. 

 

2.3. Flume 

Apache Flume és un sistema disponible, distribuït i fiable la funció principal del qual és 

descarregar, reunir i moure grans quantitats de dades provinents de moltes fonts a un 

repositori centralitzat de dades. Flume es pot integrar a l‟ecosistema Hadoop i 

proporciona mètodes per importar dades cap a HDFS mentre són generades, en 

comptes de moure-les i processar-les posteriorment. Flume és l‟eina que s‟encarrega de 

capturar les dades en streaming i fer possible que el repositori Big Data estigui actualitzat 

a temps real. A més a més, Flume permet organitzar i estructurar totes les fonts 

d‟informació d‟entrada al sistema, els repositoris de sortida i tots els fluxos interns de 

dades. 

 

L‟arquitectura de Flume es basa en un conjunt de conceptes que junts ajuden a 

aconseguir els objectius de disseny. A continuació, els presentem: 

 

 Event: La unitat de dades que Flume pot transportar des del seu punt de creació 

fins a la seva destinació final. Està composat per una cadena de bytes 

d‟informació i un set opcional d‟atributs (strings) anomenats capçaleres.  

 

 Client: Implementació d‟una interfície que opera al punt d‟origen dels events i els 

entrega a l‟agent Flume. Típicament, els clients operen en els processos de 

l‟aplicació de la qual consumeixen dades.  
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 Agent: Procés independent (JVM) que conté components de Flume com per 

exemple, fonts canals i sinks. Els agents tenen l‟habilitat de rebre i 

emmagatzemar els events i també s‟encarreguen d‟enviar-los a la seva propera 

destinació. 

 

 Font: Implementació d‟una interfície que consumeix els events que li entrega una 

font externa com un servidor web. La font externa envia events a Flume en un 

format que és reconegut per la font Flume objectiu. Quan una font rep un event, 

l‟entrega a un o més canals.  

 

 Canal: Contenidor passiu i transitori que emmagatzema els events enviats des 

d‟una font ancorada a un agent fins que són consumits per un sink de Flume.  Un 

event dipositat en un canal hi roman fins que un sink l‟extreu per a transportar-lo 

novament o per a emmagatzemar-lo al destí final. Els canals tenen un rol 

important a l‟hora de garantir la durabilitat dels events als fluxos.  

 

 Sink: Implementació d‟una interfície que extreu els events del canal i els transmet 

al següent agent del flux, o altrament, a la destinació final de l‟event (repositori). 

Els sinks que transmeten l‟event al seu destí final, com el sink Flume HDFS, 

també es coneixen com sinks terminals. D‟altra banda, el sink Flume Avro és un 

exemple de sink regular, que transmet la informació a altres agents que contenen 

en una font Avro. 

 

La figura 2.7 representa l‟esquema bàsic d‟un flux Flume amb tots els components 

explicats anteriorment. El client està enganxat a una font externa d‟events, els quals són 

capturats per la font Flume a mesura que són generats. Aquest esquema presenta un 

agent amb dos canals i dos sinks independents. Cal notar que els sinks no són terminals 

i que per tant, els events es transmetran a un altre agent que serà el proper salt del flux.  
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Figura 2.7: Exemple d’agent Flume – Diversos canals i sinks 

 

Es poden configurar les fonts per a que entreguin els events a més d‟un canal, de 

manera que els fluxos divergeixin en més d‟un destí. Contràriament, els fluxos poden ser 

convergents quan disposem de moltes fonts operant en un mateix agent que escriuen els 

seus events a un canal comú. Un exemple de la disposició física d‟un flux convergent és 

el que presentem a la següent figura. 

 

 

 

Figura 2.8: Exemple d’agent Flume – Flux convergent 

 

Els objectius de disseny principal de Flume són fiabilitat, escalabilitat, extensibilitat i 

capacitat de gestió i administració. Flume utilitza transaccions basades en canal per 

garantir que els missatges s‟entreguen de forma fiable. Quan un event es lliura des de la 

font al canal o des del canal al sink, es fa per mitjà d‟una transacció. Les transaccions 

garanteixen que en moure un event, el transport es realitza exitosament o no es realitza 
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de cap manera, fent que no desapareguin ni es dupliquin events. Quan un missatge es 

mou entre dos agents, s‟inicien dues transaccions, una a l‟agent que l‟entrega i l‟altra a 

l‟agent que el rep. L‟agent receptor només retornarà una indicació exitosa si la seva 

pròpia transacció s‟executa correctament en primer lloc. Amb aquest mecanisme es 

defineix una semàntica que garanteix la fiabilitat en l‟entrega dels missatges entre els 

salts d‟un flux. 

 

L‟escalabilitat s‟assoleix de forma simple quan usem Flume ja que les prestacions del 

sistema augmenten linealment o fins i tot millor, quan afegim més recursos al sistema. 

Això significa que podem afegir màquines a la configuració a mesura que la càrrega 

augmenta, i així escalar el sistema horitzontalment. A més a més, Flume es pot estendre 

afegint fonts d‟informació i sinks a les capes d‟emmagatzemat. Els desenvolupadors 

poden dissenyar i escriure les seves pròpies fonts o sinks i després incloure‟ls al sistema, 

afegint noves funcionalitats als seus productes. 

 

Per capacitat de gestió i administració, entenem la possibilitat de controlar els fluxos de 

dades, monitoritzar nodes i controlar les sortides d‟un sistema extens. Flume 

aconsegueix aquestes objectius mitjançant un fitxer de propietats on es configuren les 

seves funcionalitats i característiques principals. El gran avantatge és que aquest fitxer 

es por modificar i carregar fàcil i ràpidament. 

 

Aquesta tesi s‟ha centrat en la descàrrega d‟informació d‟algunes API (web service) i en 

el seu posterior emmagatzemat a HDFS. Com veiem a la figura inferior, el sistema 

consta d‟una font, un canal i un sink, les característiques dels quals seran explicades en 

les properes seccions. En realitat, el sistema disposa d‟una font i un canal propi per a 

cada API explotada i d‟un únic sink que serà HDFS. 

 

 

Figura 2.9: Exemple d’agent Flume – Font adjunta a web service 
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2.4. Hive 

Els codis MapReduce típicament s‟escriuen en Java, tot i que es poden escriure en altres 

llenguatges per mitjà del Hadoop Streaming. Escriure aquests codis requereix d‟un bon 

programador Java que entengui com pensar en termes de MapReduce i que comprengui 

el problema que es pretén solucionar. També és necessari invertir temps en 

desenvolupar tests que comprovin les funcionalitats del codi, així com en mantenir-lo i 

actualitzar-lo. Moltes organitzacions només disposen d‟alguns programadors que siguin 

capaços d‟escriure bons programes MapReduce. En canvi, molts experts volen analitzar 

les dades com analistes de negoci, científics, estadistes, analistes de dades, etc. Per tot 

això, es necessita un nivell d‟abstracció per sobre de MapReduce, que permeti fer 

consultes sobre les dades sense necessitat de conèixer íntimament els processos 

MapReduce. Apache Hive s‟encarrega de cobrir aquesta necessitat. 

 

Hive és un projecte d‟Apache que va ser desenvolupat originalment a Facebook i que 

facilita la consulta i gestió de grans conjunts de dades emmagatzemades en sistemes 

distribuïts (per exemple, HDFS). Hive proporciona un llenguatge molt semblant a SQL 

anomenat HiveQL, que pot ser utilitzat per usuaris familiars al SQL, però no experts en 

processos MapReduce.  

 

Sota les consultes de HiveQL, Hive genera processos MapReduce que s‟executen en un 

clúster Hadoop. Al mateix temps, aquest llenguatge ofereix la possibilitat d‟incorporar 

Mappers i Reducers escrits de manera convencional quan no és convenient o eficient 

expressar la consulta en lògica de HiveQL. 

 

Hive estableix la definició de les taules per sobre les dades de HDFS, i per defecte, 

aquestes taules s‟emmagatzemen a l‟usuari Hive de HDFS, al directori warehouse i els 

seus subdirectoris. És possible crear taules externes quan les dades ja existeixen en 

HDFS però es troben en un usuari diferent de Hive. Aquesta alternativa permet evitar 

que es moguin les dades de la seva localització actual en generar la taula. Les taules 

Hive no emmagatzemen dades reals sinó que només contenen metadades que fan 

referència a la localització real de la informació. El Metastore de Hive és una base de 

dades que conté la definició de les taules i altres metadades, com referències a les 

dades reals, particions, etc. 

 

Hive disposa dels seus tipus propis de columnes com per exemple enters, flotants, 

booleans i també arrays, estructures i mapes. Tot i això, el valor d‟una columna també 
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pot ser una partició, que és el nom del subdirectori on les dades es troben guardades. 

Les particions permeten organitzar les dades en subdirectoris dintre la carpeta principal i 

després fer ús de la informació d‟aquests subdirectoris en les consultes. Els buckets 

tenen un comportament semblant a les particions però treballen sobre rangs, de manera 

que els valors semblants d‟una columna determinada s‟agrupen en un mateix bucket. 

Aquest mecanisme és útil per optimitzar consultes del tipus join perquè minimitza els 

passos de processament i redueix les dades necessàries per parsejar i comparar en les 

operacions. Les dades s‟emmagatzemen en fitxers de text pla on la informació de cada 

columna està separada per un delimitador constant. Per això, Hive només treballa sobre 

text estructurat amb un delimitador predeterminat.  

 

A l‟hora de definir una taula, és necessari especificar les columnes, particions i buckets, 

alhora que cal definir el caràcter delimitador. També cal donar un nom a la taula i 

carregar les dades al directori de la taula. Com a alternativa, la localització de les dades 

pot ser referenciada durant la definició de la taula de manera que no sigui necessari 

moure o copiar les dades. 

 

Hive proporciona diversos beneficis i la seva instal·lació i habilitació no implica gaire 

treball extra per al administrador. En primer lloc, Hive constitueix una abstracció d‟alt 

nivell que permet analitzar grans conjunts de dades i explotar els beneficis dels sistemes 

distribuïts d‟arxius sense que sigui necessari un coneixement profund de MapReduce. A 

més a més, ofereix moltes de les funcionalitats suportades pel SQL, de manera que 

desenvolupar consultes simples i entenedores resulta senzill. Tanmateix, Hive no ofereix 

suport a consultes del tipus delete, update ni per inserir files soltes en una taula. 

 

2.5. Mahout 

Mahout és un projecte suportat per l‟Apache Software Foundation, la funció principal del 

qual és construir una llibreria escalable d‟aprenentatge automàtic (Machine Learning). 

Així doncs, el projecte pretén fomentar la creació d‟implementacions gratuïtes 

d‟algorismes distribuïts i escalables d‟aprenentatge autònom. Tot i que encara queden 

moltes funcionalitats per desenvolupar, el nombre d‟algorismes creats s‟ha disparat en 

els últims anys. Mahout proporciona diverses llibreries d‟aprenentatge autònom i de 

mineria de dades (Data Mining), els algorismes de les quals poden operar sobre 

tecnologies Hadoop i executar-se en processos MapReduce. Aquestes llibreries són 
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agnòstiques respecte a les dades, la qual cosa significa que el codi no té en compte 

l‟origen de les dades. 

 

L‟aprenentatge autònom és un grup de tècniques que consisteixen a desenvolupar 

algorismes que ajudin als ordinadors a aprendre allò què fan. En aquest sentit, fa 

referència a una minoria de programes que analitzen les dades que recullen per dirigir el 

seu comportament futur. Això representa una gran oportunitat per afegir un valor a les 

dades capturades i per això, els sistemes que treballen amb eines de Mahout, 

augmenten les seves prestacions amb grans quantitats de dades. En referència a això, 

sovint es diu que “no hi ha millors dades a Mahout que tenir més quantitat de dades”. 

 

La mineria de dades és el procés computacional de descobrir nous patrons o 

coneixement rellevant a partir de grans quantitats de dades. Per fer-ho, Mahout utilitza 

mètodes de intel·ligència artificial, processos d‟aprenentatge automàtic i coneixements 

estadístics. L‟objectiu principal dels processos relacionats amb la mineria de dades és 

extreure informació de les dades d‟entrada i transformar-la en una estructura 

comprensible per a ús futur. Un dels aspectes més fascinants d‟aquesta tecnologia és 

que ofereix la possibilitat de descobrir nous coneixements a partir d‟una informació ja 

existent, i en certa manera, donar un valor nou i superior a aquesta informació. 

 

Hi ha tres categories ben establertes pel que fa a les tècniques d‟explotació de dades, 

que es coneixen com les tres Cs: el filtratge col·laboratiu (collaborative filtering), la 

clusterització (clustering) i la classificació (classification). Generalment, tots els 

algorismes desenvolupats a Mahout es poden classificar en un d‟aquests tres grups. 

 

El filtratge col·laboratiu engloba totes aquelles tècniques relacionades amb les 

recomanacions. És molt útil per ajudar als usuaris a navegar per les webs, ja que els 

presenta temes amb els que tenen més afinitat basant-se en els seus interessos. Un 

exemple típic d‟aplicació seria una web de venta de llibres on donat un conjunt d‟usuaris 

que els agrada un conjunt de llibres, el sistema aprèn a suggerir quins nous llibres poden 

agradar a cada usuari en funció del seus gustos actuals. Aquest exemple es pot aplicar a 

altres temàtiques com la música (Spotify) o les aplicacions per a dispositius mòbils. Això 

demostra que com dèiem, els mètodes de Mahout són agnòstics i funcionen 

independentment de les dades d‟entrada. 

 



 

 34 

Els algorismes de clusterització descobreixen noves estructures en les col·leccions de 

dades que aparentment no existien. D‟aquesta manera, Mahout descobreix quins 

clústers o grups existeixen en les dades de forma natural per després trobar nova 

informació que estigui relacionada. Tant la clusterització com el filtratge col·laboratiu es 

consideren tècniques d‟aprenentatge no supervisat, ja que l‟algorisme descobreix els 

clústers o recomanacions per ell mateix. 

 

Per altra banda, la classificació consisteix en un aprenentatge supervisat que parteix d‟un 

conjunt de dades amb etiquetes conegudes. A partir d‟aquesta informació, el sistema 

aprèn a etiquetar noves dades basant-se en la informació inicial ja etiquetada. Un 

exemple d‟això és: donats dos grup de mails classificats com a spam i no spam, 

identificar i classificar nous mails. De la mateixa manera, un altre exemple consisteix en 

etiquetar tumors com a malignes o benignes en funció d‟un grup inicial ben diagnosticat. 

 

Com hem dit abans, Mahout és un projecte jove i verd, i molts algorismes i solucions 

estan pendents de ser desenvolupats. Tot i això, amb aquests exemples volem destacar 

la importància, prestacions i oportunitats que aquestes tècniques poden proporcionar. 

Mahout ofereix molts recursos per enriquir les dades i l‟ús de qualsevol d‟aquests 

algorismes dóna un valor afegit important al projecte. A la següent figura, presentem 

alguns dels algorismes que ja han estat desenvolupats, classificats en la seva categoria 

corresponent.  

 

 

Taula 2.3: Algorismes principals de Mahout 
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2.6. API 

Una interfície de programació d‟aplicacions (API) és un conjunt de funcions i protocols ja 

implementats que els programadors poden utilitzar quan desenvolupen el seu software. 

Les APIs permeten als programadors utilitzar aquestes funcions predeterminades per 

interactuar amb el sistema operatiu en comptes d‟escriure-les des de zero. Existeixen 

múltiples classificacions i usos diferent per a les APIs però totes elles persegueixen 

facilitar la tasca de programar o proporcionar funcionalitats.  

 

Alguns exemples d‟usos d‟API són mètodes per facilitar l‟accés a bases de dades o per 

al desenvolupament d‟interfícies gràfiques d‟usuari. Aquest projecte s‟ha centrat en un 

tipus particular d‟API, la web API, que comunament s‟associa amb els serveis web (web 

services). Els serveis web són funcions de software que són accessibles remotament, 

connectant-se a una direcció de la xarxa. Per això, les web API es poden definir com un 

conjunt de missatges HTTP (Hypertext Transfer Protocol) acompanyats amb l‟estructura 

de la resposta, que típicament és en format XML (Extensible Markup Language) o JSON 

(JavaScript Object Notation). Aquestes API es desenvolupen en serveis web on cada 

vegada més es tendeix a utilitzar comunicacions basades en REST (Simpler 

Representation State Transfer). Les APIs RESTful no requereixen protocols de servei 

web basats en XML per suportar les seves interfícies, com en el cas de SOAP. 

 

Això es produeix sovint quan una companyia de software fa pública la seva API amb 

l‟objectiu que altres desenvolupadors i programadors puguin dissenyar els seus 

productes fent ús de les funcionalitats que s‟ofereixen. El consumidor de l‟API pot fer 

crides HTTP remotes cap al servei web i rebre la resposta amb la informació requerida. 

Aquest tipus d‟API també s‟anomenen server-side, ja que les funcions i serveis oferts són 

executats al servidor. 

 

Alguns exemples d‟aquestes API són la integració a altres webs de vídeos de YouTube o 

links a Amazon. De la mateixa manera, moltes xarxes socials publiquen les seves API 

permetent que els desenvolupadors puguin fer-ne ús i integrar les seves funcionalitats i 

informació als seus projectes. Aquest projecte es connectarà a algunes xarxes socials 

mitjançant la seva API, per descarregar part de les seves dades i emmagatzemar-les en 

els nostres repositoris. 
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3. Metodologia i desenvolupament del projecte 

En aquest capítol s‟explicaran tots els procediments i mètodes rellevants que s‟han dut a 

terme durant la realització del projecte i que ens han conduït als resultats obtinguts.  En 

primer lloc, introduirem l‟entorn de treball on s‟ha dut a terme el projecte i les eines 

usades, alhora que presentarem un esquema de l‟arquitectura desenvolupada. 

Seguidament, explicarem quines fonts d‟informació s‟han investigat, quines d‟elles 

permeten aprofitar la seva informació i com aquestes fonts han influenciat la definició 

funcional del producte. Finalment, ens centrarem en les dues fonts explotades, Infojobs i 

Twitter, tot explicant els processos realitzats tant en la descàrrega i emmagatzemat com 

en l‟explotació de la informació.  

 

Abans però, ens agradaria explicar una consideració prèvia important. Aquest projecte es 

centra en la mesura i avaluació del talent, en particular en els skills que determinen un 

talent. Però per dur a terme aquests objectius, es necessiten una definició i acotament 

previs d‟aquest terme que creiem que poden ser complexes i extensos. Definir cada 

talent i establir quins skills són els més apropiats per avaluar-lo requereix de 

coneixements en moltes matèries dels que no disposem. Per això, aquest projecte s'ha 

centrat en el talent per al software i ha determinat uns skills que creiem que són 

apropiats per mesurar-lo. Insistim que determinar els aspectes més importants de cada 

talent requereix d‟un coneixement profund del mateix i aquest projecte és només la 

primera aproximació. El diccionari de skills relacionats amb el talent per al software que 

hem definit i que utilitzarem per als nostres processos és el que mostrem a continuació. 

Per raons tècniques, els talents només poden tenir una paraula.  

 

Skills relacionats amb el software 

Java HTML 

SQL SAP 

Oracle Python 

Hadoop PHP 

Linux Ruby 

Taula 3.1: Diccionari de skills 
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3.1. Entorn de treball 

El baròmetre de talent s‟ha dut a terme en la seva totalitat en un entorn de 

desenvolupament que presenta diferències notables respecte a un entorn real de 

producció. Concretament, tot el desenvolupament s‟ha efectuat en una màquina virtual 

corrent sobre un sistema operatiu Linux del tipus CentOS. Aquesta distribució constitueix 

la versió no comercial i de codi obert de l‟empresa Red Hat. La màquina virtual utilitzada 

té 1GB de memòria RAM i aproximadament 20 GB de disc dur.  

 

Aquesta màquina virtual disposa de la distribució Hadoop de Cloudera ja instal·lada, 

concretament de la CDH 3.3 (Cloudera Distribution Hadoop 3.3). També estan instal·lats 

tots els components de Hadoop que s‟han utilitzat i que han estat comentats al capítol 

State of the art. A la pàgina web de Cloudera, hi ha disponible una màquina virtual amb 

prestacions molt semblants a les comentades. A continuació, llistem els components 

usats i les seves respectives versions: 

 

Component Versió 

Apache Hadoop 0.20 

Apache Flume NG 1.2 

Apache Hive 0.7 

Apache Mahout 0.5 

Taula 3.2: Productes utilitzats i versions 

  

Donat que per al desenvolupament d‟aquest projecte només disposem d‟una màquina, 

no podem implantar un sistema distribuït amb diversos nodes. La nostra màquina virtual 

ofereix la solució a aquest problema per mitjà d‟un pseudoclúster. Aquesta modalitat 

simula l‟existència d‟un clúster amb un únic node que és alhora amo i esclau. Per tant, 

aquest node conté tots els processos i eines dels dos tipus de nodes. Aquets node 

s‟encarrega en exclusiu de l‟emmagatzemat i del processament i per tant, l‟esquema de 

replicació consisteix en repetir una única vegada cada bloc de dades.  

 

Finalment i abans de començar amb el nucli del projecte, ens agradaria fer un comentari 

sobre les tecnologies usades. Es tracta de tecnologies innovadores i si bé hi ha bastant 

material disponible, aprendre el seu funcionament no és senzill i requereix temps. Durant 

la part inicial del projecte, ha estat necessari invertir una quantitat considerable de 
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recursos en l‟aprenentatge d‟aquestes tècniques. Algunes de les tasques que s‟han 

realitzat per tal d‟aprendre a usar l‟entorn han estat: 

 

 Aprendre a interactuar pels directoris de HDFS amb la consola Shell de Linux. 

Moure, copiar, editar, escriure i borrar fitxers, etc.  

 Escriure Mappers, Reducers i Drivers, exportar projectes  en .jar i executar els 

processos MapReduce des de la consola. 

 Utilitzar productes de l‟ecosistema Hadoop com Flume, Hive i Mahout en l‟entorn 

de pseudoclúster. 

 

3.2. Arquitectura del producte 

Com hem comentat durant aquest document, el baròmetre de talent ha estat 

desenvolupat mitjançant tecnologies Big Data i oferint una solució basada en Hadoop. 

Aquest tipus de productes permeten la implementació d‟una arquitectura concreta, 

l‟estructura de la qual mostrarem a continuació. Les diferents capes de l‟estructura 

corresponen a nivells diferents de funcionalitats i de tractament de les dades. Per això, a 

cada capa s‟utilitzen productes diferents de l‟ecosistema Hadoop, aconseguint una 

arquitectura rica i potent que ofereix un conjunt ampli de prestacions. 

 

 

Figura 3.1: Estructura de l’arquitectura usada 

 

La primera capa, l‟origen de les dades, conté totes aquelles font d‟informació que 

explotarem i que proporcionaran les dades que alimentaran el nostre sistema. El nostre 

projecte estarà alimentat per les ofertes d‟Infojobs i els tweets de Twitter. La capa 
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d‟obtenció de dades s‟encarrega de l‟explotació d‟aquestes fonts d‟informació, 

descarregant la informació i connectant amb la tercera capa, l‟emmagatzemat. L‟eina 

usada per a la descàrrega és Apache Flume, mentre que l‟emmagatzemat de la 

informació es du a terme amb el sistema d‟arxius HDFS de Hadoop. Per sobre, trobem la 

capa de processament que s‟encarrega del tractament i explotació de les dades 

guardades mitjançant processos que generin resultats finals o gairebé definitius. Les 

capes de processament i emmagatzemat estan íntimament relacionades, ja que el 

producte principal de la capa de processament és Hadoop MapReduce que opera sobre 

els mateixos nodes que HDFS. Altres productes usats en aquesta capa són Apache Hive 

i Apache Mahout. Finalment, la darrera capa és l‟extracció de resultats que consisteix en 

l‟obtenció dels resultats del baròmetre de talent mitjançant consultes a les taules de Hive, 

tractant les dades amb codis Java o directament a partir de les sortides dels processos 

MapReduce. 

 

Aquesta arquitectura presenta grans avantatges per al nostre baròmetre. És una solució 

que utilitza Hadoop, un producte madur i eficaç i permet la introducció de productes 

relacionats que donen riquesa i valor afegit al projecte. La separació per capes permet 

aïllar els processos de descàrrega d‟informació del tractament de les dades, permetent 

una detecció fàcil d‟errors. Aquesta estructura també permet afegir nous productes i 

funcionalitats a les capes de forma independent a la resta de processos. Per últim, es 

tracta d‟una arquitectura molt escalable ja que permet afegir nous fluxos verticals de 

dades a partir de noves fonts d‟informació. 

 

3.3. Anàlisi de les fonts d’informació 

Com hem comentat anteriorment, la gran avantatja de les tecnologies Big Data és la 

possibilitat de treballar amb grans volums d‟informació sense que això esdevingui un 

impediment. Precisament, les prestacions i el rendiment d‟aquests sistemes milloren 

proporcionalment quan augmentem la quantitat d‟informació sobre la que operen. Per 

tant, escollir quin tipus de dades alimentaran els nostres processos i disposar d‟una 

quantitat raonable d‟aquestes dades és un dels factors clau en l‟èxit del sistema. És per 

això que una part fonamental del nostre projecte consisteix en investigar i analitzar 

quines fonts d‟informació podem explotar. 

 

En primer lloc i abans de decidir quines fonts poden ser viables, ha estat necessari fer un 

plantejament dels objectius, tal com explicàvem a la introducció d‟aquesta tesi. La idea 
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inicial del projecte ha estat treballar amb currículums com a matèria prima d‟informació. 

En aquests documents podem trobar molta informació relacionada amb el talent, des de 

formació acadèmica i experiència laboral fins a les habilitats i skills d‟una persona. 

Voldríem destacar que des d‟un inici hem considerat que la informació més fiable, 

accessible i directe per valorar el talent són els skills de les persones, les habilitats i 

coneixements que tenen i saben utilitzar. Disposar dels skills d‟un conjunt ampli de 

currículums permet valorar el nivell d‟un determinat talent en una ciutat. En aquest sentit, 

tota aquesta informació ens hauria permès realitzar un bon estudi sobre el talent existent.  

 

Per tot això, la nostra primera proposta ha estat connectar-nos a l‟API de la xarxa social 

LinkedIn, ja que aquesta web permet visualitzar online els currículums de tots els 

membres de forma gratuïta. Donat que no hem tingut accés a cap repositori o base de 

dades de currículums, aquesta API representa una alternativa molt beneficiosa per a la 

descàrrega d‟aquesta informació. Malauradament, aquesta API estableix moltes 

limitacions en la descàrrega d‟informació i moltes de les funcionalitats que semblaven 

possibles finalment no ho han estat. De forma similar, hem explorat l‟API de Infojobs, 

intentant automatitzar la descàrrega de currículums, però de nou, ens hem trobat que no 

s‟oferia aquest servei. Com a alternativa, ens hem posat en contacte amb el personal de 

recursos humans d‟Everis per a aconseguir accés a la seva base de dades, on disposen 

d‟una quantitat significativa de currículums. Tanmateix, degut a limitacions legals no ha 

estat possible tenir accés ni treballar amb aquesta informació. 

 

S‟ha dedicat temps i esforç a aconseguir una informació que consideràvem valuosa, però 

davant la impossibilitat de treballar amb currículums, ha estat necessari buscar 

alternatives. Si bé els currículums ens proporcionen informació del talent existent en una 

regió, les ofertes de treball ens indiquen quins són els talents requerits. A partir de la 

informació i descripció de les ofertes de treball podem extreure dades diverses i sobre el 

talent que es necessita a una ciutat, les empreses que el demanen, els salaris, etc. 

Infojobs disposa d‟un gran volum d‟ofertes de treball i la seva API en permet la 

descàrrega d‟una forma automàtica. Per això, gran part dels processos desenvolupats en 

aquest projecte s‟han alimentat de les dades i informació disponible en aquestes ofertes 

de treball.  

 

Paral·lelament, s‟han investigat fonts d‟informació més subjectives però alhora més 

dinàmiques. Aquest és el cas de la xarxa social Twitter que permet als seus usuaris fer 

publicacions sobre qualsevol temàtica en qualsevol moment. La seva API permet 
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descarregar-se les publicacions o tweets a temps real, proporcionant una informació 

actualitzada sobre quins temes estan sent més comentats. Twitter no permet valorar o 

qualificar els talents d‟una regió però ens permet saber sobre quins d‟aquests talents es 

parla, on i quan es comenten i en quina quantitat. En particular, podrem saber en quin 

moment es publiquen molts tweets sobre un skill o talent, en quina regió es produeix 

aquest augment de les publicacions, etc. 

 

A continuació, exposem les APIs que s‟han explorat, tot explicant les oportunitats que 

ofereixen i les seves limitacions. Si bé s‟han considerat quatre possibilitats, finalment 

només s‟han explotat dues de les APIs (Infojobs i Twitter), mentre que les altres han 

estat descartades (LinkedIn i IDESCAT). 

 

3.3.1. LinkedIn 

LinkedIn és una xarxa social molt popular en l‟actualitat, l‟objectiu de la qual és promoure 

l‟accés a informació del món laboral, especialment currículums. Al perfil de cada usuari hi 

ha diverses opcions per afegir informació rellevant, però la més interessant pel que fa al 

nostre projecte és la d‟aptituds i habilitats. En aquesta secció, els usuaris poden afegir 

aquells skills que coneixen mentre que els seus contactes els poden validar. Si es 

pogués descarregar aquesta informació, disposaríem d‟una manera molt directa de 

comptabilitzar i mesurar els skills o talents. 

 

La manera de descarregar informació d‟aquesta API és creant una aplicació a la web de 

desenvolupadors de LinkedIn. L‟autentificació de l‟API es fa mitjançant l‟estàndard OAuth 

que també assegura un accés segur al servidor. Durant la creació, s‟atorguen unes 

credencials que identifiquen l‟aplicació i donen permís per a fer consultes i rebre dades. 

Aquestes credencials s‟han d‟afegir a totes les consultes que es realitzen. A continuació, 

mostrem un exemple d‟una consulta a l‟API de LinkedIn. La informació que es demana a 

la consulta és el perfil del propi usuari i cal afegir les credencials com a paràmetre. 
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Figura 3.2: Exemple de consulta a LinkedIn 

 

Donat que aquestes consultes són poc intuïtives, hem utilitzat una llibreria anomenada 

linkedin-j per a obtenir la informació. Aquesta llibreria Java disposa d‟un conjunt de 

classes que encapsulen les consultes en un llenguatge més amigable. Hi ha mètodes 

que permeten especificar les credencials obtingudes amb OAuth i després descarregar 

informació sobre els perfils. S‟han realitzat proves i s‟ha aconseguit descarregar dades 

sobre empreses (nom, sector, descripció), però cap informació sobre currículums. Quan 

executem consultes mitjançant l‟API o mètodes de la llibreria, mai obtenim informació 

referent als usuaris.  

 

En aquest punt ens hem adonat que la infraestructura per a la descàrrega de la nostra 

informació existeix però que no està permesa l‟obtenció automàtica de currículums. La 

informació que podem arribar a descarregar és molt minsa i no ens ajuda a avaluar el 

talent i construir el nostre baròmetre. Per això, l‟API de LinkedIn ha estat desestimada, 

tot i que voldríem destacar que si algun dia la descàrrega esdevé possible, aquesta 

interfície podria oferir informació molt valuosa. 

 

3.3.2. Infojobs 
 

Infojobs es una pàgina web orientada a la publicació d‟ofertes de treball per part de les 

empreses. Els usuaris poden elaborar el seu currículum i inscriure‟s a les ofertes de 

treball que hi ha publicades. Infojobs disposa d‟una API tipus RESTful que permet 

descarregar informació en format JSON o XML. El procés per descarregar informació és 

semblant al de LinkedIn, ja que és necessari crear una aplicació per obtenir credencials i 

connectar-se per mitjà d‟OAuth. Les consultes també es faran mitjançant clients HTTP, 

on s‟especifiquen la direcció i port de l‟API alhora que les credencials OAuth.  

 

L‟API ofereix diverses consultes que es poden invocar per obtenir informació de la seva 

web. En primer lloc, trobem els dos grups de consultes més essencials: buscar una 
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oferta i buscar un currículum. Com en el cas de LinkedIn, la consulta de currículums està 

vedada, de manera que no es pot descarregar aquesta informació. En canvi, totes les 

ofertes disponibles a la web poden ser descarregades de forma automàtica, de manera 

que disposem d‟una gran quantitat d‟informació sobre el talent requerit.  

 

Totes aquestes consultes es poden provar a la web de desenvolupadors de Infojobs, on 

hi ha accessible una consola REST per fer proves. Una consulta important que també 

ofereix l‟API és l‟obtenció de diccionaris. Infojobs té definits diccionaris per a alguns 

camps de les ofertes, cosa que facilita molt l‟extracció de les dades. Per exemple, les 

diferents categories i subcategories en què es classifiquen les ofertes tenen associat un 

identificador numèric. Coneixent els identificadors i els diccionaris, podem facilitar i 

agilitzar l‟extracció de les dades de camps concrets.  

 

En aquest projecte ens hem centrat en la descàrrega d‟ofertes de treball com a font 

d‟informació i en els diccionaris per a ajudar-nos a filtrar les descàrregues i a extreure les 

dades. L‟API permet afegir certa lògica a les consultes, de manera que les consultes 

poden filtrar-se per la informació d‟un determinat camp (ciutat, categoria, subcategoria, 

etc.) o en funció de si apareix una paraula. A continuació, mostrem l‟exemple d‟una 

oferta descarregada en format JSON mitjançant l‟API. 

 

Totes les ofertes disponibles tenen el mateix format JSON que l‟exemple exposat a la 

figura 3.3. Aquesta estructura té clarament definida els camps i subcamps, fent que sigui 

mecànic i automàtic extreure la informació de l‟oferta mitjançant tècniques de parsing. 

Alguns dels camps més rellevants per als nostres processos seran la ciutat, la categoria i 

subcategoria, els salaris mínim i màxim, el període salari i la jornada laboral. A la figura, 

també podem observar els identificadors numèrics dels camps que hem comentat 

anteriorment. Per exemple, l‟oferta pertany a la categoria “Comercial y ventas” que té un 

identificador únic de 190.  

  



 

 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Oferta en format JSON d'Infojobs 

 

Infojobs no bloqueja la descàrrega d‟ofertes, de manera que podem accedir a la 

informació de totes elles. Tanmateix, sí que es limita el nombre màxim d‟ofertes a 

descarregar en una única consulta. De fet, només es permet la descàrrega de 114 

pàgines de 20 ofertes cadascuna, fent un total de 2280 ofertes en cada consulta. Això 

però, no suposa un problema perquè podem fer vàries consultes filtrant els paràmetres 

de les ofertes. Per exemple, podem descarregar totes les ofertes d‟una determinada 

categoria i repetir aquesta consulta tantes vegades com categories existeixin. 

 

A continuació, mostrem el codi Java utilitzat per connectar-nos a l‟API i descarregar les 

ofertes. Cal notar que en aquest exemple, afegim un paràmetre a la consulta que filtra 

les ofertes i només descarrega les de la ciutat de Barcelona. Amb aquesta consulta 

només obtindríem la primera pàgina dels resultats que conté les primeres 20 ofertes, de 

manera que caldria repetir la consulta filtrant la pàgina que volem obtenir. 

 

{ 

   "id": "936e9dba0e4ae4a3e07070231f35bb", 

   "title": "Comercial de servicios energéticos", 

   "province": { 

       "id": 13,  

       "value": "Cantabria" 

   }, 

   "city": "Santander", 

   "link": "https://www.infojobs.net/santander/ 

 comercial-servicios-energeticos/ 

 of-i936e9dba0e4ae4a3e07070231f35bb", 

   "category": { 

       "id": 190, 

       "value": "Comercial y ventas" 

   }, 

   "contractType": { 

       "id": 0, 

       "value": "" 

   }, 

   "subcategory": { 

       "id": 3119, 

       "value": "Comercial" 

   }, 

   "salaryMin": { 

       "id": 150, 

       "value": "1.200 €" 

   }, 

   "salaryMax": { 

       "id": 210, 

       "value": "3.000 €" 

   }, 

  "salaryPeriod": { 

       "id": 2, 

       "value": "Bruto/mes" 

   },  

   "experienceMin": { 

       "id": 1, 

       "value": "No Requerida" 

   }, 

   "workDay": {  

       "id": 1, 

       "value": "Completa" 

   }, 

   "study": { 

       "id": 20, 

       "value": "Educación Secundaria Obligatoria" 

   },  

   "published": "2014-06-04T15:19:57.000Z", 

   "updated": "2014-06-04T15:19:57.000Z", 

   "author": { 

       "id": "9857535550555571108115013293675015", 

       "name": "GLOBAL",  

       "uri": "http://www.infojobs.net// 

 api.infojobs.net/global/em-i98548" 

   }, 

   "requirementMin": "", 

   "bold": false, 

   "urgent": false, 

   "applications": "0" 

} 
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Figura 3.4: Codi per descarregar ofertes de l’API d’Infojobs 

      
 
La part més important d‟aquest codi és la creació d‟un client HTTP, al qual informem de 

la direcció de l‟API, el proxy usat i les credencials d‟autentificació (OAuth) de la nostra 

aplicació. A continuació, només cal formular la consulta i capturar la resposta que 

s‟entrega en el format JSON explicat anteriorment. En el nostre exemple, la consulta es 

guarda a la variable req i els resultats es guarden a allResults.  Cal destacar que aquesta 

simplicitat s‟assoleix gràcies als paquets importats que contenen classes i mètodes per 

fer peticions HTTP.  

 

3.3.3. IDESCAT 

L‟IDESCAT és l‟Institut d‟Estadística de Catalunya, un òrgan de la Generalitat que 

s‟encarrega de l‟estudi de dades estadístiques del territori català. L‟IDESCAT exposa 

part de les seves dades a través d‟una API del tipus REST que permet que els 

programadors puguin obtenir la seva informació i integrar-la als seus serveis. Com a les 
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APIs comentades anteriorment, les peticions es fan mitjançant mètodes HTTP i les 

respostes poden ser del tipus JSON, XML i PHP. A més, existeixen llibreries Java amb 

classes i mètodes que encapsulen aquestes consultes i permeten integrar-les al nostre 

codi. 

 

Durant el projecte, s‟ha investigat les possibilitats que ofereix aquesta API i s‟ha 

comprovat que la descàrrega d‟informació és senzilla i no té restriccions. La majoria de la 

informació disponible a IDESCAT és de caràcter demogràfic: xifres sobre habitants, 

poblacions, onomàstica... No hi hem trobat dades que facin referència a skills, habilitats o 

coneixements, només dades demogràfiques que no permeten mesurar el talent. Per 

aquests motius, hem decidit descartar aquesta API com a font d‟informació per al 

baròmetre. Tot i això, ens agradaria puntualitzar que en futurs desenvolupaments del 

projecte, les dades demogràfiques que ofereix IDESCAT, si bé no constitueixen una 

mesura del talent, poden ajudar en les mesures com a dades complementàries i donant 

informació de la població de les regions o municipis, etc. 

 

3.3.4. Twitter 

Twitter és una xarxa social molt popular que permet als seus usuaris publicar i llegir 

missatges d‟un màxim de 140 caràcters. Actualment, Twitter és el referent a nivell 

mundial i la immensa quantitat de tweets que es generen diàriament representa una gran 

oportunitat per analitzar el que comenta la població a temps real. Alhora, aquesta xarxa 

social ens permet saber de quins skills o talents es parla més, conèixer la distribució 

geogràfica i temporal d‟aquests comentaris, etc.  

 

Twitter disposa de dues API, una en mode REST i una altra en streaming, però quan 

parlem de detecció a temps real, fem referència a la segona. La principal diferència de 

connectar una API del tipus streaming és la necessitat de mantenir una connexió HTTP 

permanentment oberta. Aquesta connexió persistent ens permet capturar les dades 

generades a temps real i de forma contínua, a mesura que es van generant. El 

mecanisme per usar l‟API és semblant a LinkedIn i Infojobs ja que cal crear una aplicació 

que atorga unes credencials i l‟autentificació es du a terme amb OAuth. 

 

Per a efectuar la descàrrega de dades hem utilitzat una llibreria Java anomenada 

Twitter4j que permet integrar les consultes Twitter amb el codi Java dissenyat. A 

continuació, mostrem un breu exemple del codi que permet obtenir els tweets a temps 
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real. Cal afegir aquest codi a un stream de Twitter que contingui les credencials OAuth 

de l‟aplicació, de manera que cada cop que es generi un tweet, es cridi el mètode 

onStatus i es tracti el seu contingut. Cal notar que s‟han importat els paquets necessaris 

de Twitter4j que contenen aquestes classes i mètodes. 
 

 

 

Figura 3.5: Codi per descarregar tweets en mode streaming 

 

 

En aquest exemple, s‟ha extret només una part de la informació del tweet: data, 

localització i text. En realitat, hi ha més informació disponible en la descàrrega dels 

tweets que pot ser útil durant l‟anàlisi. D‟entre els múltiples camps que podem extreure 

d‟un tweet, a la taula inferior mostrem aquells que s‟han usat per al baròmetre. 

 

 

Camp utilitzats 

Id del tweet Id de l‟usuari Localització 

Text del tweet Nom de l‟usuari Data de creació 

         

Taula 3.3: Camps utilitzats d’un tweet 
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3.4. Obtenció de les dades 

La capa d‟obtenció de dades del baròmetre de talent és suportada pel producte Apache 

Flume. Com hem comentat al capítol 2, Flume genera fluxos d‟informació entre fonts que 

generen events i sinks que emmagatzemen les dades. En el nostre cas, disposem de 

dos fluxos independents que descarreguen dades d‟Infojobs i Twitter. Tot i no estar 

relacionats, aquest fluxos són anàlegs ja que ambdós compten amb una API com a font 

d‟events, un canal de memòria i un sink tipus HDFS. Des d‟un punt de vista operatiu, 

Flume és senzill d‟usar ja que només cal activar-lo des d‟un terminal i la descàrrega es fa 

automàticament segons la configuració actual. Cal assegurar que la màquina on corre 

Flume estigui operativa en tot moment, ja que si no fos així, la descàrrega es produiria de 

forma defectuosa o incompleta.  

 

El funcionament de Flume es configura mitjançant un fitxer on establim les propietats 

principals dels fluxos i les parts que els conformen. Aquest fitxer de configuració és el 

nucli del funcionament de Flume i per tant de la nostra descàrrega de dades. A 

continuació, mostrarem i explicarem les diferents parts d‟aquest fitxer. La porció 

mostrada a la figura inferior és la definició de les fonts, canals i sinks del nostre sistema. 

Podem observar com s‟informen dos elements de cada tipus, un per cada font externa 

d‟informació. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Definicions del fitxer de configuració Flume 

 

Cal recordar que si bé l‟estructura dels fluxos és igual, el funcionament de les nostres 

fonts d‟informació és ben diferent. Twitter funciona en mode streaming, la qual cosa 

significa que permanentment hi ha una connexió HTTP que descarrega els tweets en el 

moment que són generats. En canvi, Infojobs es connecta i desconnecta a l‟API cada 

vegada que vol descarregar informació. Per això, és necessari configurar en aquest fitxer 

quin temps ha de passar entre les connexions a l‟API d‟Infojobs. A continuació, mostrem 

la configuració de la font Flume d‟Infojobs. 

# CONFIGURATION: Available sources 
agent.sources= infojobsSource twitterSource 
 
# CONFIGURATION: Available channels 
agent.channels = memoryChannelInfojobs memoryChannelTwitter 
 
# CONFIGURATION: Available sinks 
agent.sinks = hdfsSink hdfsSinkTwitter 
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Figura 3.7: Configuració de la font d’Infojobs 

 

Les dues primeres línies defineixen la classe Java que generarà els events a partir de la 

informació de l‟API i el canal on es dipositaran aquests events. Les següent línies 

corresponen a informació per a la distinció dels events, l‟emmagatzemat i la definició del 

proxy d‟internet, si n‟hi hagués. Per últim, el rate és l‟interval de temps entre dues 

execucions consecutives de descàrrega d‟informació; en aquest cas correspon a 24 

hores.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Configuració de la font de Twitter 

 

El cas de Twitter mostrat a la figura anterior presenta diverses diferències. Hem omès les 

parts repetides o semblants com la definició de la classe Java i el canal, l„aplicació, el 

proxy, etc. Primerament i degut al funcionament en mode streaming, no es configura cap 

# INFOJOBS SOURCE 
agent.sources.infojobsSource.type=com.everis.hadoop.flume.infojobs.source.infojobsSource 
agent.sources.infojobsSource.channels=memoryChannelInfojobs 
 
# Configuration: State storage configuration 
agent.sources.infojobsSource.application=infojobs 
agent.sources.infojobsSource.separator=\\t 
 
# Configuration: Proxy 
agent.sources.infojobsSource.http.proxyHost=10.110.8.42 
agent.sources.infojobsSource.http.proxyPort=8080 
 
# Configuration: Polling rate 
agent.sources.infojobsSource.rate=86400000 

# TWITTER SOURCE 
...  

 
# Configuration: Specific twitter process parameters 
agent.sources.twitterSource.fields=messageid,skill,city,date,time,userid, 
 userscreenname,userlocation,messagetext,messagecreatedat 
agent.sources.twitterSource.consumerKey=ReFwyzPhn7O0lb3... 
agent.sources.twitterSource.consumerSecret=7dm6sPuQvXxe4WFJ4abPMlTjU... 
agent.sources.twitterSource.accessToken=2512969536-S46C8w2leVlOmyla... 
agent.sources.twitterSource.accessTokenSecret=zVTsTaC8s2Z1C39QFsFQ... 
agent.sources.twitterSource.keywords=madrid,barcelona,london,paris,roma,java,sql, 
 oracle,hadoop,linux,html,sap,python,php,ruby 
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interval d‟execució (rate). En segon lloc, la declaració de les credencials de l‟aplicació i 

l‟autentificació OAuth ha estat afegida al fitxer de configuració en el cas de Twitter. 

Posteriorment, aquestes claus seran llegides pel codi Java de la mateixa manera que ho 

fem per a la font d‟Infojobs, gràcies a que Flume permet llegir valors del fitxer de 

configuració en el codi Java. Per últim, cal afegir al fitxer de configuració un conjunt de 

paraules (keywords) que actuaran com a filtres, fent que només es capturin els tweets 

que continguin alguna d‟aquestes paraules. Altrament, tots els tweets generats al món 

serien capturats, provocant una explosió de dades a la xarxa i al disc dur.  

 

 

 

 

Figura 3.9: Configuració dels canals Flume 

 

La configuració dels canals és idèntica per als dos casos i per això només mostrem un 

canal. Es configura un canal amb memòria i que pot contenir 1000 events 

simultàniament. De la mateixa manera, la configuració dels sinks és molt semblant ja que 

ambdós són del tipus HDFS. En primer lloc, declarem el canal d‟on el sink extreurà els 

events i a continuació, definim la ruta on es guardarà la informació descarregada (path). 

Cal destacar que al nom de la ruta apareixen dues variables (city i timestamp) que seran 

definides per a cada event en el codi Java. La informació d‟aquestes variables també 

s‟afegeix com a prefix del nom del fitxer on es guardaran els events. La resta de 

propietats fan referència a la rotació dels fitxers on es guarden els events, quan i com 

tancar i obrir aquests fitxers, etc. A continuació, mostrem les porcions de codi on es 

configuren els sinks d‟Infojobs i de Twitter sense les parts repetides. 

  

# CHANNELS 
 
agent.channels.memoryChannelInfojobs.type = memory 
agent.channels.memoryChannelInfojobs.capacity = 1000 
agent.channels.memoryChannelInfojobs.transactionCapacity=100
0 
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Figura 3.10: Configuració del sink d’Infojobs 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Configuració del sink de Twitter 

 

És important destacar que la principal diferència entre els dos sinks és la ruta del 

directori on es guardaran els fitxers resultants. L‟estructura de directoris s‟explicarà amb 

detall al proper apartat però val la pena observar que dins el directori 

/user/flume/tfg/flume/, cada font d‟informació té el seu propi subdirectori amb el seu nom. 

La informació sobre la ciutat i la data de descàrrega de les ofertes serà utilitzada per 

emmagatzemar les ofertes i aquesta informació vindrà definida al codi Java. 

 

En el cas d‟Infojobs, es fan tres descàrregues d‟ofertes cada dia, una per cada “ciutat”. 

Es configura Flume per a que executi el mètode main cada 24 hores i s‟emmagatzemen 

els resultats en un subdirectori que anomenem amb la variable timestamp. Aquesta 

## Sink: INFOJOBS. Use hdfs as storage system 
agent.sinks.hdfsSinkInfojobs.type = hdfs 
agent.sinks.hdfsSinkInfojobs.channel = memoryChannelInfojobs 
 
# Configuration: online root directory 
agent.sinks.hdfsSinkInfojobs.hdfs.path = 
/user/flume/tfg/flume/infojobs/input/offers/output/%{timestamp}/%{city} 
 
# Configuration: specific source log file 
agent.sinks.hdfsSinkInfojobs.hdfs.filePrefix = %{city}_%{timestamp} 
 
# Configuration: no rotation 
agent.sinks.hdfsSinkInfojobs.hdfs.round = 1 
agent.sinks.hdfsSinkInfojobs.hdfs.roundValue = 0 
 
# Configuration: Number of seconds to wait before rolling current file 
agent.sinks.hdfsSinkInfojobs.hdfs.rollInterval = 0 
agent.sinks.hdfsSinkInfojobs.hdfs.roundUnit = minute 
agent.sinks.hdfsSinkInfojobs.hdfs.rollSize = 0 
agent.sinks.hdfsSinkInfojobs.hdfs.rollCount = 0 
agent.sinks.hdfsSinkInfojobs.hdfs.batchSize = 200 
 
 

## Sink: TWITTER. Use hdfs as storage system 
agent.sinks.hdfsSinkTwitter.type = hdfs 
agent.sinks.hdfsSinkTwitter.channel = memoryChannelTwitter 
 
# Configuration: online root directory 
agent.sinks.hdfsSinkTwitter.hdfs.path = /user/flume/tfg/flume/twitter/input 
 
# Configuration: specific source log file. 
agent.sinks.hdfsSinkTwitter.hdfs.filePrefix = %{city}_%{timestamp} 
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variable no és més que la data en que s‟executa la descàrrega en el format yyyyMMdd 

(per exemple:  20140510). Dintre el .jar que s‟executa, es descarreguen les ofertes de 

Barcelona, Madrid i Espanya, tot filtrant el camp ciutat. Donat que es tracta d‟un gran 

volum d‟ofertes i que Infojobs imposa un límit de descàrrega de 2880 ofertes per 

consulta, cal realitzar vàries consultes concatenades amb un filtre. En el cas de 

Barcelona i Madrid aquest filtratge es fa per categories, mentre que en cas d‟Espanya, 

on es descarreguen totes les ofertes, el filtratge es fa per subcategories. Tota aquesta 

metodologia, ens permet tenir emmagatzemats els fitxers en carpetes diferents, separant 

les ofertes per data i “ciutat”, de manera que els processos MapReduce no hagin de 

preocupar-se‟n. 

 

Per altra banda, l‟anàlisi que hem fet amb Twitter es centra en cinc ciutats europees: 

Barcelona, Madrid, Londres, Paris i Roma. Flume està configurat de manera que es 

captura qualsevol tweet que contingui en el seu text el nom d‟una de les ciutats o d‟un 

dels skills del diccionari. Tot i això, només volem capturar aquells tweets que continguin 

tant una ciutat com un skill i això requereix un filtratge addicional efectuat pel codi Java. 

Durant aquest procés, generem l‟event amb els camps del tweet desitjats i els camps 

ciutat i skill que extraiem del filtratge. En el cas de Twitter, Flume emmagatzema tots els 

fitxers generats en un mateix directori. Els fitxers contenen la informació de la ciutat i la 

data al prefix, però aquestes dades només s‟utilitzen a nivell d‟organització. Les dades 

emmagatzemades tindran estructura de taula ja que finalment seran analitzades per Hive 

i dues de les columnes seran la ciutat i el skill. Així doncs, no tindrem la informació 

filtrada en directoris, però els fitxers de text contindran aquests camps distintius.  
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3.5. Emmagatzematge de les dades 

La capa d‟emmagatzemat de dades del nostre baròmetre està suportada pel sistema 

d‟arxius distribuïts HDFS que constitueix el nucli de Hadoop juntament amb MapReduce. 

Les característiques d‟aquest producte han estat explicades anteriorment però cal 

destacar que tot i tractar-se un sistema distribuït, els usuaris s‟hi comuniquen com si fos 

un conjunt de directoris típic. Per això, és possible presentar el conjunt de directoris que 

conformen el nostre projecte i que contindran tant les dades descarregades que 

alimentaran els processos, com els resultats intermedis i definitius d‟aquests. El directori 

base del projecte en HDFS és /user/flume, i a partir d‟ell sorgeixen els subdirectoris de 

cada part del projecte. La taula 3.4 resumeix les tres parts principals del projecte i els 

seus directoris base. 

 

Taula 3.4: Directoris base de HDFS 

 

El detall sobre què emmagatzema cada directori s‟explicarà més endavant quan 

exposem els processos amb les seves entrades i sortides. En aquest apartat, només ens 

centrarem en una visió àmplia de l‟estructura i en aquells directoris que necessitin una 

explicació concreta. 

 

3.5.1. Infojobs 

En primer lloc, exposarem l‟estructura dels directoris dels processos relacionats amb 

Infojobs. El directori base consta de tres subdirectoris que són per a les entrades, 

sortides i els resultats. A la figura 3.12 podem observar el subdirectori de les entrades 

d‟Infojobs al sistema (input). El subdirectori més important és el de les ofertes de treball 

que guarda les ofertes descarregades a la carpeta output. Els altres subdirectoris 

corresponen a informació addicional que és necessària per a la descàrrega de les 

Directori base HDFS Descripció 

 

/user/flume/tfg/flume/infojobs 
Conté totes les ofertes descarregades d‟Infojobs i els 
resultats dels processos als quals alimenten. 

 

/user/flume/tfg/flume/twitter 
Emmagatzema els fitxers que contenen els tweets 
descarregats. 

 

/user/flume/warehouse 
Conté les dades de totes les taules Hive que 
utilitzarem, ja siguin d‟Infojobs o de Twitter.  
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ofertes. Aquesta informació es copia al directori incoming de les ofertes abans de fer la 

descàrrega.  

 

 

Figura 3.12: Estructura del directori d’entrades d’Infojobs 

 

Per altra banda, el subdirectori de sortides (output) conté les entrades i sortides dels 

mètodes executats en la capa de processament. Totes les carpetes dintre d‟aquest 

subdirectori tenen un nom que fa referència a un procés. A més, cada carpeta conté dos 

directoris addicionals on es guarden les entrades i sortides del procés (incoming i 

output), tot i que a la següent figura no es mostren tots els casos. Generalment, només hi 

ha una entrada i sortida per a cada procés, però si no és així, cal tornar a subdividir el 

directori com en el cas de les entrades de la carpeta salaries. A continuació, mostrem 

l‟estructura de les sortides d‟Infojobs. 

 

 

Figura 3.13: Estructura del directori de sortides d’Infojobs 

  /input 

  /categories 

  /subcategories 

  /offers   
  /incoming 

  /categories 

  /subcategories 

  /cities   /output 
  /cities 

  /skills 

  /output 

  /frequencies 

  /levels 

  /salaries 
  /incoming 

  /levels 

  /offers 
  /output 

  /salary_skills 

  /occurrences 

  /patterns 
  /incoming 

  /output 

  /companies_frequencies 

  /companies_salaries 
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Per últim, el directori de resultats emmagatzema totes les sortides generades diàriament. 

El nostre sistema descarrega cada dia les ofertes i executa els processos. Això fa que 

totes les dades al directori output es sobreescriguin en cada execució i per tant és 

necessari emmagatzemar aquests resultats en un altre directori. La carpeta results 

s‟encarrega d‟aquesta tasca i organitza els fitxers de sortida per ciutat i data, tal i com es 

mostra en el cas del directori frequencies, a la figura 3.14. Només hem mostrat el cas 

d‟aquesta carpeta, però l‟organització per data i ciutat es fa per tots els resultats 

generats. Cal notar que els resultats dels directoris occurrences i patterns no es copien al 

directori de resultats. Això és degut a que aquestes sortides necessitaran un tractament 

mitjançant codi Java i la còpia es fa al disc dur local per al posterior anàlisi. 

 

 

Figura 3.14: Estructura del directori de resultats d’Infojobs 

 

3.5.2. Twitter 

El directori de Twitter s‟encarrega de l‟emmagatzemat dels fitxers que contenen els 

tweets capturats i filtrats per Flume. Com hem explicat abans, no es separen els fitxers 

per ciutat o data, sinó que es guarden tots junts en un únic directori. A més a més, tots 

els processos que s‟alimenten dels tweets són executats per Hive en el seu propi 

directori (veure 3.5.3 Hive). Per aquests motius, no hi ha cap subdirectori addicional i tots 

els fitxers generats són guardats al directori base /twitter. A continuació, mostrem un 

exemple de la llista de fitxers que trobaríem en aquest directori. És important observar 

que els noms dels fitxers contenen la data i la ciutat però no es crea cap subdirectori i 

tots s‟emmagatzemen conjuntament. 

 

 

  /results 

  /frequencies 

  /barcelona 

  /madrid 

  /spain 
  yyyyMMdd 

… 
  /levels 

  /salaries 

  /salary_skills 

  /companies_frequencies 

  /companies_salaries 
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Figura 3.15: Contingut del directori base de Twitter 

 

3.5.3. Hive 

El directori /user/flume/warehouse/ conté les dades de totes les taules Hive usades en 

aquest projecte. En el desenvolupament del baròmetre s‟han utilitzat dues taules per a la 

informació d‟Infojobs i una taula per a les dades de twitter. Les taules d‟Infojobs contenen 

informació de les companyies que publiquen ofertes, concretament de la freqüència de 

les ofertes i dels salaris oferts. Si bé les dues taules contenen informació diferent, 

ambdues presenten la mateixa estructura de directoris. Com podem observar a la figura 

3.16, hi ha dues divisions en subdirectoris que filtren per ciutat i data. Aquests filtres són 

particions de Hive que ens permeten tractar el nom del directori com una columna més 

de les taules. Per definir una partició, Hive obliga a assignar aquest format tan peculiar 

als noms dels directoris. 

 

 

 

Figura 3.16: Estructura del directori base de Hive (warehouse) 

 

 

/output 

 /companies_frequencies 

city=barcelona 

city=madrid 
fecha=20140513_06-21 

… 
city=spain 

/companies_salaries … 

/twitter 

barcelona_20140608.1402179005313 

barcelona_20140609.1402265790305 

london_20140608.1402179243325 

london_20140609.1402265211004 

madrid_20140608.1402179603628 

madrid_20140609.1402265444466 
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El subdirectori twitter de Hive conté tots els fitxers que es van generant al subdirectori 

output, de la mateixa manera que vèiem a la figura 3.15. De nou, no hi ha carpetes 

internes ni particions, i els valors de la data, ciutat o skill es troben emmagatzemats al 

propi fitxer de text i seran columnes de la taula.  

 

3.6. Processament de la informació 

En aquest apartat, explicarem tots els processos que s‟han dut a terme en la realització 

del baròmetre de talent i que conformen la capa de processament de la nostra 

arquitectura. En primer lloc, presentarem una visió global dels processos i per cada grup 

concret mostrarem el diagrama de flux dels seus processos. El primer grup està format 

per aquells processos que descarreguen informació de Flume i que ja han estat explicats 

anteriorment, així que només en mostrarem els diagrames. Després, presentarem 

diversos grups de processos que s‟alimenten de les ofertes d‟Infojobs. Per últim, ens 

centrarem en el processament realitzat sobre la informació que s‟emmagatzema a les 

taules de Hive, tant d‟Infojobs com de Twitter. 

 

El nom dels processos conté un identificador numèric i dos paraules de tres lletres 

separats per punts que identifiquen i defineixen la funció del procés. Els processos no 

estan ordenats numèricament ja que l‟ordre d‟execució ha patit modificacions al llarg del 

desenvolupament. Al final del nom del procés, trobem una altra paraula de tres lletres 

que indica la tipologia del procés i el producte utilitzat. En el cas dels fitxers de text 

s‟afegeix addicionalment el sufix .log per indicar que no es tracta d‟un procés sinó d‟una 

entrada o sortida. Per exemple, el procés P1.cap.off.flu està identificat amb el número 1, 

s‟encarrega de la captura d‟ofertes i és del tipus Flume.  

 

Abans de començar l‟exposició dels processaments, ens agradaria destacar alguns 

aspectes d‟aquesta capa, especialment dels processos que actuen sobre les ofertes 

d‟Infojobs. Aquests constitueixen el nucli del baròmetre de talent ja que representen una 

majoria d‟entre tots els processos desenvolupats. De la mateixa manera, un gran 

percentatge dels resultats i gràfiques generades provenen d‟aquests processos i de la 

informació de les ofertes de treball. S‟ha explotat diversa informació i els processos s‟han 

desenvolupat usant diversos productes. L‟eina que s‟ha encarregat principalment del 

processament ha estat Hadoop MapReduce però també s‟han usat Apache Mahout i 

molts scripts en bash.  
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Donat que els processos i anàlisis realitzats sobre les ofertes es centren en els conjunt 

de skills acordat, la majoria d‟aquests processos també tenen el diccionari de skills com 

a entrada. Tanmateix, aquest diccionari no ha estat introduït en els diagrames perquè es 

tracta d‟una llista fixada i invariable. Fins al moment, el diccionari s‟ha introduït 

hardcoded en el codi dels processos, però si aquesta llista s‟actualitzés dinàmicament, 

seria necessari incloure-la com una entrada més dels processos. 

 

Ens agradaria destacar que tots aquest procediments han estat automatitzats en un únic 

script bash que s‟executa periòdicament. Tant la descàrrega d‟informació com el 

processament de les dades per a cada ciutat es programen temporalment i es duen a 

terme de forma automàtica. Això permet centrar-se en la generació de resultats i 

l‟extracció de conclusions, evitant invertir temps en l‟execució de processos. 

 

3.6.1. Processos Flume 

Com s‟explica a l‟apartat 3.4 Obtenció de les dades, la descàrrega d‟informació de les 

dues xarxes socials és fa mitjançant Flume. Pel que fa a Infojobs, es duen a terme tres 

processos de descàrrega. Primerament, es descarreguen els diccionaris de categories i 

subcategories que contenen la informació necessària per a executar el tercer procés, 

que és la descàrrega de les ofertes. El cas de Twitter és molt simple ja que només 

s‟executa el procés Flume que descarrega els tweets i extreu els camps que ens 

interessen per a l‟emmagatzemat.  
 

 

 

Taula 3.5: Processos Flume del baròmetre 
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A la taula 3.5, podem observar un resum de la informació sobre cada procés. Les 

entrades i sortides són una informació important ja que mostren la relació establerta 

entre els processos. Aquestes connexions també es podem observar als diagrames que 

anirem presentant on veurem la seqüència dels processos. Alhora, el directori HDFS 

indica la ruta del directori on es dipositaran els fitxers de sortida generats a cada procés. 

A continuació, mostrem una figura on s‟il·lustra la descàrrega del diccionari de categories 

i subcategories respectivament. Ambdós processos tenen com a entrada informació de 

l‟API d‟Infojobs. Podem observar que les sortides dels processos P2 i P3 contenen la 

informació de les categories amb els seus identificadors numèrics i alfanumèrics.  

 

 

Figura 3.17: Diagrames dels processos P2.CAP.CAT.FLU i P3 CAP.SUB.FLU 

 

La figura 3.18 il·lustra el diagrama del procés P1.CAP.OFF.FLU que s‟encarrega de la 

descàrrega d‟ofertes de treball. Cal destacar que aquest procés pren com a entrada les 

sortides dels processos exposats a la figura anterior, és a dir, els diccionaris de 

categories. Podem observar que la sortida conté les ofertes de treball amb molts camps 

disponibles, la informació dels quals alimentarà els nostres processos. 
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Figura 3.18: Diagrama del procés P1.CAP.OFF.FLU 

 

Per últim, presentem el diagrama de la descàrrega dels tweets de Twitter. Com en el cas 

anterior, l‟entrada del procés és la informació disponible a l‟API que s‟obté mitjançant un 

connector Flume. La sortida presenta múltiples camps que conformaran una taula de 

Hive que serà definida posteriorment. 

 

 

Figura 3.19: Diagrama del procés P18.CAP.TWT.FLU 
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3.6.2. Anàlisi de les freqüències i salaris dels skills 

Aquest subconjunt de processos s‟encarrega d‟analitzar la freqüència d‟aparició dels 

skills del nostre diccionari i d‟estudiar els salaris de les ofertes. S‟han desenvolupat dues 

línies d‟anàlisi per dur a terme aquests objectius, que s‟avaluen separadament per cada 

ciutat. El primer dels fluxos de treball consisteix en mesurar el nombre d‟ofertes de treball 

on apareix cada skill i a partir d‟aquesta freqüència, assignar un nivell al skill. Aquest 

nivell mesura la probabilitat que un skill aparegui en una oferta de treball. A continuació, 

es calculen els salaris mitjos de cada nivell. La segona línia d‟actuació consisteix en 

calcular els salaris mitjos de cada skill per separat, sense tenir en compte la informació 

de la freqüència o el nivell de probabilitat. Aquests processos ens permeten enriquir la 

informació que tenim dels skills i saber quins d‟ells són més demanats, cotitzats, etc. A la 

taula 3.6, mostrem tots els processos relacionats amb aquesta temàtica.  

 

 

Taula 3.6: Processos d’anàlisi de freqüències i salaris 

 

Els processos acabats en .HAD són processos MapReduce que s‟executen en els nodes 

HDFS, els Mappers i Reducers dels quals hem desenvolupat de forma diferent per cada 

procés. En canvi, els processos del tipus .CON són de consolidació i la seva funció és 

copiar fitxers de sortida que després seran entrada d‟un altre procés. La modificació de 
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les dades d‟un fitxer d‟entrada durant l‟execució d‟un procés podria fer que aquest fallés. 

Donat que la informació es va actualitzant, cal assegurar que les entrades estiguin 

fixades i no variïn durant el processament. Per això, els processos de consolidació 

copien les entrades dels processos al directori incoming d‟aquest mateix procés de 

manera que aquesta entrada no pugui veure‟s modificada per una altre procés. Cal 

destacar el procés P7.CAL.FRQ.CON, que s‟encarrega de copiar els fitxers amb les 

ofertes de treball a tots aquells directoris on seran processats. 

En primer lloc, mostrem el diagrama del procés P4.CAL.FRQ.HAD, que s‟encarrega de 

mesurar la freqüència d‟aparició dels skills del diccionari entre les ofertes de treball. Per 

fer-ho, el Mapper revisa totes les paraules de l‟oferta comprovant si alguna es troba al 

diccionari. D‟aquesta manera, a la sortida obtenim una llista dels skills acompanyats del 

seu identificador numèric i del nombre d‟ofertes on han aparegut. Com a pas previ, el 

procés de consolidació P7.CAL.FRQ.CON s‟encarrega de copiar el fitxer amb les ofertes 

de treball (P1.cap.off.flu.log) al directori incoming. 

 

 

Figura 3.20: Diagrama del procés P4.CAL.FRQ.HAD 

 

El segon dels processos d‟aquest flux s‟encarrega d‟assignar un nivell als skills en funció 

de la freqüència calculada al procés anterior. Després de diverses proves, hem decidit 

assignar tres nivells diferents, essent 1 el nivell assignat als skills menys freqüents. 
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També ha estat necessari definir els llindars de freqüència que separen els tres nivells i 

que classifiquen els skills. L‟entrada a aquest procés (P5.CAL.LEV.HAD) és la sortida del 

procés de detecció de freqüències. Aquesta sortida es consolida al directori incoming 

mitjançant el procés de consolidació P8.CAL.LEV.CON. El resultat obtingut consta de la 

mateixa informació d‟entrada dels skills acompanyada del nivell que se‟ls ha assignat. A 

la figura 3.21, podem observar el flux dels processos que acabem d‟explicar. 

 

 

Figura 3.21: Diagrama del procés P5.CAL.LEV.HAD 

 

L‟últim procés d‟aquest primer flux per enriquir la informació dels skills és el 

P6.CAL.SAL.HAD, que consisteix en calcular el salari mig de cada nivell. Aquest procés 

treballa amb dues entrades, la primera de les quals és la sortida del procés d‟assignació 

de nivells explicat anteriorment. En segon lloc, l‟entrada més important és el fitxer 

d‟ofertes de treball, d‟on extraurem la informació dels salaris. El procediment s‟inicia 

comprovant si algun dels skills del diccionari es troba entre les paraules de l‟oferta de 

treball. Si es així, es procedeix a calcular el salari mig i s‟emet una sortida amb el nivell 

del skill trobat i el resultat del càlcul del salari. El Reducer s‟encarregarà de fer la mitjana 

entre tots els salaris obtinguts d‟un mateix nivell. Així doncs, al final d‟aquest flux de 

processos, tindrem la informació de la freqüència i nivell d‟un skill, i també el salari mig 

d‟aquests nivells.  
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Per últim, creiem que val la pena explicar amb detall com es calcula el salari d‟una oferta 

determinada. En primer lloc, cal puntualitzar que no totes les ofertes disponibles tenen 

informats els camps relacionats amb el salari. De fet, un inconvenient que hem hagut 

d‟afrontar ha estat el baix percentatge d‟ofertes que proporcionaven informació del salari. 

La informació principal s‟extreu del salari màxim i mínim dels quals es fa una mitjana com 

a primera aproximació. Aquests salaris poden estar expressats mensualment, anualment 

o fins i tot per hores. En funció del valor del període de salari, que conté aquesta 

informació, podem fer el càlcul que proporcioni un resultat estàndard. Concretament, 

hem calculat els salaris anualment i a aquelles ofertes que ho expressaven mensualment 

o per hores, se‟ls aplicava un producte de 12 mesos i/o 8 hores diàries. De la mateixa 

manera, si l‟oferta de treball contemplava una jornada a temps parcial, es realitzava una 

multiplicació per un factor 2. Així doncs, la part principal d‟aquest procés és l‟execució de 

diverses tasques de parsing per a trobar la informació de tots aquests camps. D‟aquesta 

manera, tots els salaris existents es normalitzaven a una xifra anual, on es treballen 12 

mesos i 8 hores diàries. A continuació, mostrem el diagrama d‟aquest procés. 

 

 

Figura 3.22: Diagrama del procés P6.CAL.SAL.HAD 

 

A la figura 3.23 mostrem un exemple de les sortides d‟aquest flux de treball. La 

informació sobre la qual s‟han executat els processos és el conjunt d‟ofertes de 

Barcelona existents el dia 15 de Maig del 2014. 
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Figura 3.23: Sortides dels processos P5.CAL.LEV.HAD i P6.CAL.SAL.HAD 

 

Finalment, presentarem el segon flux d‟anàlisi que consisteix en calcular el salari mig de 

cada skill del diccionari. El procediment per fer-ho és molt semblant al càlcul del salari de 

cada nivell, amb la peculiaritat que només cal una entrada per a aquest procés: les 

ofertes d‟Infojobs. El Mapper s‟encarrega de comprovar si els skills es troben dins una 

oferta de treball i en cas afirmatiu, procedeix a calcular el salari amb el mateix algorisme 

d‟abans. D‟aquesta manera, el Reducer només ha de fer la mitja dels salaris rebuts per 

cada skill del diccionari. En aquest procediment no considerem cap informació sobre la 

freqüència d‟aparició o el nivell, només el salari de les ofertes i els skills. A la següent 

figura, mostrem el diagrama amb el procés encarregat d‟aquest càlcul i el procés de 

consolidació previ.  

 

 

Figura 3.24: Diagrama del procés P10.CAL.SAL.HAD  
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3.6.3. Detecció de patrons amb Apache Mahout 

Tant bon punt hem disposat d‟informació útil de cada skill, com ho són la freqüència, 

nivell o salari, hem volgut estudiar la relacions entre aquests skills. Els processos 

executats fins al moment proporcionen informació dels skills per separat, però també és 

important conèixer com apareixen aquests skill. Per això, ens hem preguntat quina 

probabilitat tenen dos skills d‟aparèixer junts en una oferta de treball (probabilitat de la 

intersecció). De la mateixa manera, és interessant conèixer la probabilitat que aparegui 

un determinat skill en una oferta de treball sabent que un altre skill es troba present en la 

mateixa oferta (probabilitat condicionada).  

 

El segon conjunt de processos desenvolupat en aquest projecte ha volgut trobar 

respostes a aquests interrogants. Per això, s‟han desenvolupat processos utilitzant 

Apache Mahout, una eina d‟aprenentatge automàtic. Entre les seves funcionalitats, 

Mahout disposa d‟un algorisme capaç de detectar patrons dintre un conjunt de dades. 

Això suposa un gran avanç ja que podem quantificar el nombre de vegades que 

determinats skills apareixen junts en la mateixa oferta. La informació obtinguda amb la 

detecció de patrons ens permetrà extreure resultats sobre les probabilitats explicades 

anteriorment. A continuació, mostrem el llistat de processos desenvolupats per tal 

d‟acomplir aquests propòsits.  

 

 

Taula 3.7: Processos de detecció de patrons 

 

El mètode de Mahout encarregat de la detecció de patrons requereix un format concret 

en els seus fitxers d‟entrada. Aquest format consisteix en un conjunt de línies, cadascuna 

representant una oferta de treball i el text de les quals és una llista dels skills que 

apareixen a cada oferta. El procés P11.CAL.OCC.HAD s‟encarrega de produir aquesta 

sortida prenent com a entrada el fitxer d‟ofertes de treball. L‟algorisme d‟aquest procés 

és senzill ja que només cal detectar els skills que apareixen a cada oferta i emetre els 
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seus identificadors a la sortida. A la figura 3.25, mostrem el flux d‟aquest procés que 

compta amb el procés de consolidació de les ofertes de treball. És important destacar 

que el nombre de skills a la sortida variarà en funció de l‟oferta de treball, segons n‟hi 

apareguin més o menys.  

 

 

Figura 3.25: Diagrama del procés P11.CAL.OCC.HAD 

 

A partir dels fitxers generats amb el procés anterior, Mahout és capaç de trobar els 

patrons entre els skills mitjançant l‟algorisme FP-growth. Aquest algorisme és propi de 

Mahout i no s‟ha modificat cap part del seu codi en la seva execució. Tot procés de 

Mahout està composat per diversos sub-processos MapReduce que s‟executen 

seqüencialment de forma interna. A continuació, mostrarem el diagrama dels processos 

que conformen la detecció de patrons mitjançant Mahout. Com sempre, és necessari un 

procés de consolidació que mogui l‟entrada del procés P13.CAL.PAT.MAH  al directori 

incoming.  
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Figura 3.26: Diagrama del procés P12.CAL.PAT.MAH 

 

A la figura 2.27, podem veure un extracte de la sortida generada per aquest procés de 

Mahout. Cada skill té assignat un identificador (key) i les sortides del procés s‟agrupen 

per aquest identificador. Per cada skill, es troben aquells patrons que s‟han produït més 

freqüentment entre el conjunt d‟ofertes existents. Per exemple, el patró [1,0] té una 

freqüència absoluta de 43, la qual cosa significa que els skills amb identificadors 0 i 1 

han aparegut conjuntament en 43 de les ofertes analitzades. En l‟extracte mostrat, 

podem observar un extracte de la sortida amb tots els patrons que contenen el skill 0 i a 

continuació, tots aquells que contenen el skill 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27: Extracte de la sortida del procés P12.CAL.PAT.MAH 

 

Key: 0: Value: ([0],174), ([1, 0],43), ([0, 2],35), ([0, 5],23), ([1, 0, 2],18), ([1, 0, 5],17), ([0, 4],13), 
([0, 8],10), ([0, 2, 4],7), ([0, 7],7), ([1, 0, 8],6), ([0, 2, 5],6), ([6, 0],6), ([1, 0, 4],5), ([0, 4, 5],5), ([1, 0, 
2, 5],4), ([1, 0, 4, 5],3), ([1, 0, 2, 8],3), ([1, 0, 2, 4],3), ([0, 2, 4, 5],3), ([0, 3],3), ([0, 9],2) 

Key: 1: Value: ([1],188), ([1, 2],57), ([1, 0],43), ([1, 5],35), ([1, 4],22), ([1, 8],20), ([1, 0, 2],18), ([1, 
0, 5],17), ([1, 2, 4],12), ([1, 8, 5],8), ([1, 2, 5],7), ([1, 0, 8],6), ([1, 4, 5],5), ([1, 2, 8],5), ([1, 0, 4],5), 
([1, 7],5), ([1, 0, 2, 5],4), ([1, 0, 4, 5],3), ([1, 0, 2, 8],3), ([1, 0, 2, 4],3), ([1, 4, 8],3), ([6, 1],3), ([1, 2, 4, 
5],2) 
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3.6.4. Generació de taules i dades de Hive 

En aquest grup s‟engloben aquells processos que contribueixen a la creació de fitxers de 

sortida les dades dels quals seran explotades per taules de Hive. En aquest projecte 

s‟han desenvolupat tres taules, dues relacionades amb la informació d‟Infojobs i una amb 

la de Twitter. La creació i definició de la taula només es du a terme una vegada, de 

manera que només cal afegir fitxer amb nova informació per a explotar les seves dades. 

Les taules d‟Infojobs, anomenades companies_frequencies i companies_salaries, 

pretenen explotar la informació de les companyies que publiquen ofertes de treball. Amb 

la informació d‟aquestes taules es vol donar resposta a interrogants sobre les 

companyies. Per exemple, es pretén conèixer quines empreses publiquen més ofertes, 

quins skills demana cada empresa, quina remuneració s‟ofereix, etc. D‟altra banda, la 

taula anomenada twitter emmagatzema tota la informació que explotarem dels tweets. 

Els processos que s‟executaran i tota l‟extracció de resultats d‟aquesta xarxa social 

s‟efectuaran sobre aquesta taula. A la taula 3.8, podem observar les tres taules que hem 

comentat amb les seves columnes corresponents. 

 

 

Taula 3.8: Estructura de les taules Hive 

 

Cada registre de les taules d‟Infojobs conté informació sobre el skill, la ciutat i la data de 

descàrrega de les ofertes. Addicionalment, la taula companies_frequencies guarda el 

nombre d‟ofertes que compleixen les característiques anteriors. D‟altra banda, la taula 

companies_salaries conté el salari mig d‟aquestes ofertes i el nombre total d‟ofertes 

sobre el qual es calcula aquest salari. En canvi, la taula Twitter disposa de més 

informació i conté més camps, com els identificadors d‟usuari i missatge, el text del 

tweet, etc. 

 

A la taula 3.9, es mostren els processos relacionats amb la generació de les dades que 

alimentaran les taules Hive. Els processos P15 i P16 són del tipus MapReduce i tenen un 

funcionament molt similar als processos exposats a l‟apartat 3.6.2. En canvi, el procés 

P17 consisteix en una consolidació de tots els fitxers on s‟emmagatzemen els tweets 
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descarregats. Mentre que altres consolidacions s‟encarreguen de copiar fitxers que seran 

futures entrades, aquest procés s‟encarrega de copiar totes les dades disponibles de 

Twitter al directori de la taula Hive. En aquest sentit, no es tracta estrictament d‟una 

copia d‟entrades sinó que constitueix un bolcat d‟informació a una base de dades.  

 

 

Taula 3.9: Processos relacionats amb taules Hive 

 

A la figura 3.28, mostrem el flux d‟execució del primer procés, el P15.COM.FRQ.HAD. 

Aquest procés, que està alimentat pel fitxer d‟ofertes, s‟encarrega de comptar el nombre 

d‟ofertes que cada companyia publica a Infojobs. Aquest recompte es fa filtrant per 

companyia, data i ciutat però també pel skill. D‟aquesta manera podem obtenir 

informació sobre les companyies que ofereixen més llocs de treball, quins skills demana 

cada empresa, etc.  

 

Els resultats s‟emmagatzemaran en un subdirectori de la carpeta output per després ser 

copiats al directori results. Aquesta copia es farà mitjançant un procés de consolidació 

final que serà explicat al proper capítol. En el cas de les taules Hive, un cop hem copiat 

noves dades, cal informar a la taula que conté aquestes dades mitjançant la comanda 

alter table. És important recordar que aquestes taules disposen de particions, és a dir, de 

directoris que fan alhora de carpetes en HDFS i columnes de la taula. Això vol dir que els 

noms dels directoris usats com a particions s‟utilitzen com un camp més a cada registre 

de la taula. 
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Figura 3.28: Diagrama del procés P15.COM.FRQ.HAD 

 

A la figura 3.29 podem observar el diagrama del procés P16.COM.SAL.HAD que 

s‟encarrega de calcular els salaris de cada companyia. De la mateixa manera que el 

procés anterior, aquest està alimentat pel fitxer d‟ofertes de treball i l‟algorisme per 

calcular el salari és el mateix que s‟ha usat en altres processos. Com abans, la sortida 

conté informació sobre la companyia, el skill i el salari, cosa que ens permet extreure 

resultats valuosos. La informació resultant d‟aquest procés s‟emmagatzemarà usant la 

mateixa estructura de particions que la taula anterior. 

 

 

Figura 3.29: Diagrama del procés P16.COM.SAL.HAD 
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4. Resultats 

Aquest capítol pretén explicar l‟última capa de l‟arquitectura del baròmetre de talent, 

l‟extracció de resultats. Com el seu nom indica, la funció principal d‟aquesta capa és 

extreure les dades de sortida de la capa de processament i transformar-les en resultats 

que aportin un coneixement valuós. Aquesta transformació sovint és directa i només 

consisteix en extreure informació d‟alguna de les sortides, ja sigui parcialment o en la 

seva totalitat. En altres casos però, cal dur a terme un processat previ a la generació dels 

resultats per tal d‟adequar les sortides, modificar el seu format, etc. 

 

Cal destacar que un cop finalitzat tot el processament realitzat sobre les dades, 

s‟executa un procés de consolidació final per copiar tots els resultats al directori results. 

Aquest procés de consolidació, anomenat P15.ALL.RES.CON, només s‟efectua sobre 

els resultats que provenen de les ofertes d‟Infojobs, ja que la consolidació de les dades 

de Twitter és efectuada pel procés P17.TWT.HIV.CON. Les dades que alimentaran les 

taules de Hive no es mouen al directori results, sinó que es copien a la carpeta 

warehouse on trobem les definicions de les taules. L‟extracció de resultats, i una 

transformació prèvia de les dades si s‟escau, es realitzaran en aquests nous directoris 

(results i warehouse). 

 

Els resultats generats en aquest projecte consisteixen principalment en gràfiques que 

permeten mesurar i comparar diversos aspectes del talent. Les sortides que mostrem 

constitueixen una mesura del talent i permeten avaluar algunes de les seves 

característiques. Tanmateix, aquests resultats es veuen limitats per la informació a la 

qual tenim accés i pretenen ser una mostra de les possibilitats a què tindríem accés amb 

un conjunt més ampli de dades. En particular, aquestes gràfiques aporten informació 

sobre els skills i les seves característiques, com la freqüència, el salari, localització, 

estadística, etc. Per a cada resultat generat, explicarem la informació que podem 

extreure i també quins procediments s‟han dut a terme per a generar-lo. La capa 

d‟extracció de resultats s‟organitza de forma similar a la de processament ja que els 

resultats generats depenen en bona mesura dels processos d‟on provenen les dades 

que els alimenten. 

  



 

 73 

4.1. Resultats sobre les freqüències i salaris dels skills 

El primer conjunt de resultats s‟alimenta de les sortides generades pels processos 

MapReduce que treballen amb la informació de les freqüències i els salaris dels skills a 

les ofertes. Es tracta d‟una informació simple i objectiva, que permet una interpretació 

fàcil i directe dels resultats. En aquest sentit, podem extreure informació valuosa 

mesurant freqüències i salaris, fent comparatives entre skills, etc. Cal remarcar que la 

generació d‟aquestes sortides es fa diàriament cosa que també permetrà analitzar 

l‟evolució d‟aquests paràmetres en el temps. Així doncs, obtindrem resultats que ens 

permetran avaluar el talent en una vessant de xifres absolutes i una altra de temporal. 

 

 

Figura 4.1: Distribució percentual de les categories de les ofertes de treball 

 

Prèviament a l‟exposició dels resultats, creiem que és interessant contextualitzar el 

caràcter de les ofertes de treball, donat que són la font de dades principals. En primer 

lloc, val la pena destacar que el nombre total d‟ofertes disponibles s‟ha mantingut 

constant per a les tres “ciutats” analitzades durant les diverses descàrregues que s‟han 
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realitzat. No s‟han produït grans variacions i aquesta xifra per Barcelona, Madrid i 

Espanya ha estat al voltant de 4700, 6300 i 27500 respectivament. A la figura 4.1, 

mostrem les diverses categories de les ofertes de treball amb el percentatge que 

representen respecte el conjunt total. Aquests percentatges s‟han calculat sobre la 

totalitat de les ofertes disponibles el 25 de Maig del 2014, en tot el territori espanyol. Si 

bé busquem el talent software en qualsevol categoria, és evident que el trobarem 

principalment a les categories Informática y telecomunicaciones i Ingenieros técnicos. 

Cal notar que aquestes categories tenen una forta presència, sumant un 26,66% 

respecte el total d‟ofertes. 

 

En primer lloc, s‟ha volgut conèixer quina és la freqüència d‟aparició dels skills del nostre 

diccionari. Per això s‟han determinat els percentatges d‟aparició de cada skill, és a dir, 

quin tant per cent de les ofertes contenen un determinat skill. A la figura 4.2, es mostren 

els resultats d‟aquesta qüestió per a la ciutat de Barcelona. Podem observar, per 

exemple, que SAP és el skill més comú, ja que apareix en 4.37 ofertes de treball de cada 

100 disponibles. En canvi, Hadoop i Ruby són els skills menys freqüents, amb una 

freqüència d‟aparició del 0.04%. 

 

 

Figura 4.2: Percentatge d’aparició dels skills a les ofertes de Barcelona 

 

Aquestes dades ens permeten conèixer quins talents són més requerits per part de les 

empreses. Alhora, estableixen una comparativa entre els diversos skills, determinant 

quins d‟ells són més rellevants i freqüents. Tot i això, és complicat extreure resultats 
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concloents sobre el talent a Barcelona ja que ens manca una mètrica per avaluar els 

resultats. Per això, és necessari estendre aquesta comparativa i mesurar els resultats de 

diverses ciutats de forma conjunta. Així, s‟aconsegueix mesurar i avaluar els resultats 

prenent altres dades com a referència. A la figura 4.3, s‟il·lustren les freqüències 

d‟aparició de cada skill separades per ciutat. Cada percentatge es calcula respecte el 

nombre total d‟ofertes propi de la ciutat.   

 

 

Figura 4.3: Comparativa per ciutat de l’aparició de skills 

 

La primera conclusió que es desprèn d‟aquesta gràfica és que el talent software té més 

presència a les gran ciutats espanyoles com Barcelona i Madrid. Podem observar que 

tots els percentatges d‟aparició de skills són menors per al conjunt d‟ofertes d‟Espanya. 

En termes generals, no s‟observen grans diferències en els resultats entre les dues 

ciutats. En canvi, en el cas concret d‟alguns skills, es poden apreciar desigualtats 

considerables. Aquest és el cas del skill Java que és notablement més freqüent a Madrid 

o dels skills SAP i PHP que són més requerits a Barcelona. Cal tenir en compte que el 

rang d‟ofertes sobre el que es treballa no és suficientment gran i que algunes de les 

conclusions que s‟extreguin poden ser errònies a causa d‟aquest fet. Per aquets motiu, 

val la pena ser prudents a l‟hora de valorar els resultats obtinguts. 

 

Com hem explicitat l‟inici d‟aquest capítol, la descàrrega periòdica de dades ens permet 

emmagatzemar un històric d‟aquest resultats. D‟aquesta manera, podem expressar les 

sortides del nostre projecte en una escala temporal i analitzar l‟evolució dels resultats al 
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llarg del temps. A la figura 4.4, mostrem l‟evolució temporal de la freqüència d‟aparició 

d‟alguns skills a Barcelona. S‟han escollit cinc dels skills més freqüents per evitar que les 

variacions temporals es produeixin per una manca de dades. Per a simplificar l‟obtenció 

de la gràfica, s‟han agrupat els resultats en intervals de tres dies i s‟ha fet el promig dels 

tres valors. 

 

 

Figura 4.4: Evolució de la freqüència d’aparició dels skills 

 

No s‟observen grans variacions en la demanda de skills, tret d‟un pic considerable en el 

skill SQL a principis de Juny. A la gràfica superior s‟han mostrat els valors disponibles 

des que es va automatitzar la descàrrega i es va poder dur a terme diàriament. 

Evidentment, la demanda d‟un skill no pateix modificacions destacables en el període 

d‟un mes, sinó que aquestes variacions es produeixen en períodes de temps llargs. Un 

cop implantat el baròmetre i disposant de la informació recollida durant mesos o anys, es 

podrien apreciar aquests canvis. Els augments o caigudes en la demanada d‟un skill 

permetrien saber si es troba en un període d‟auge o decadència i la seva rellevància en 

el mercat laboral. 

 

En la mateixa línia, és interessant conèixer com els skills evolucionen temporalment en 

comparació a altres ciutats. Amb la intenció de mostrar aquesta informació, s‟ha escollit 

el skill Java i s‟ha dibuixat l‟evolució de la seva aparició a les ofertes de Barcelona, 

Madrid i Espanya. Els resultats i la comparació es mostren a la figura 4.5, on de nou, 

podem observar l‟evolució al llarg d‟un mes. Les xifres que s‟utilitzen són el nombre 
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d‟ofertes que presenten Java i no el seu percentatge respecte la totalitat. S‟observa una 

tendència creixent a Madrid i Espanya, mentre que a Barcelona la demanda roman 

constant.  

 

 

Figura 4.5: Evolució de la demanda de Java 

 

D‟altra banda, també s‟ha realitzat un anàlisi semblant amb els salaris dels skills que 

apareixen a les ofertes. Amb aquestes dades, es pot obtenir informació sobre la 

remuneració associada a un skill, que en certa manera, pot ser una mesura de la seva 

importància, necessitat, etc. Com en el cas de la freqüència d‟aparició, el primer resultat 

generat consisteix en una comparativa per ciutats del salari de diversos skills. D‟aquesta 

manera podem saber quins talents es remuneren millor i també quines ciutats ofereixen 

salaris més elevats.  

 

A la figura 4.6, mostrem els resultats obtinguts amb aquest anàlisi, separats per ciutats i 

agrupats per skill. Les desigualtats més pronunciades entre ciutats es produeixen als 

skills Hadoop i Ruby. Tanmateix, aquestes variacions no són degudes a desigualtats 

salarials, sinó que venen provocades per una manca de dades. Precisament, aquests 

dos skills són els menys freqüents a les ofertes i el càlcul del salari mitjà s‟efectua amb el 

valor de poques ofertes, cosa que provoca la desviació esmentada. En termes generals, 

no s‟observen grans desigualtats salarials entre ciutats, si bé s‟aprecien lleugeres 

diferències. En canvi, i com era d‟esperar, el salari mitjà varia considerablement entre 

alguns skills. Cal entendre que la majoria d‟ofertes d‟Infojobs demanen un perfil 
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professional molt semblant i que les variacions que s‟observen entre skills, per petites 

que siguin, són molt rellevants degut a aquest motiu. Així doncs, s‟observa que els skills 

més ben remunerats són Python i Oracle, amb l‟excepció de les dades poc fiables de 

Hadoop i Ruby. 

 

 

Figura 4.6: Salaris mitjos dels skills 

 

De la mateixa manera que en l‟anàlisi de les freqüències, es poden generar gràfiques 

que continguin l‟evolució temporal dels salaris, ja sigui comparant les ciutats o els skills. 

No mostrarem aquests resultats ja que serien anàlegs als exposats anteriorment. 

 

Per últim, s‟ha desenvolupat un estudi breu amb la intenció de demostrar o desmentir 

una hipòtesi plantejada a l‟inici del projecte. La suposició que es vol comprovar és si 

existeix alguna relació entre la freqüència d‟aparició d‟un skill i el seu salari. En principi, 

sembla lògic que els skills més escassos siguin els millor remunerats i aquells que són 

molt freqüents tinguin un salari més baix. Per comprovar si aquesta hipòtesi es compleix, 

hem pintat en un mapa els valors de tots skills de Barcelona, Madrid i Espanya. El mapa 

relaciona la freqüència d‟aparició i el salari, de manera que cada punt representa un skill 

que s‟ubica en funció d‟aquests dos valors. Així doncs, els skills més freqüents 

s‟ubicaran a la part dreta de la gràfica i els aquells amb una major remuneració seran 
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col·locats a la part superior. A la figura 4.7, mostrem els resultats obtinguts, amb la 

representació d‟aquest mapa i la línia de tendència dels punts. 

 

 

Figura 4.7: Relació entre freqüència d’aparició i salari 

 

La tendència trobada denota que els skills menys comuns tenen salaris més elevats, 

però aquesta tendència és tan lleu que no pot ser considerada com un resultat concloent. 

Els salaris és mantenen estables en funció de la freqüència i aparentment no hi ha una 

correlació destacable entre les dues variables. Així doncs, a partir de la informació 

obtinguda, la hipòtesi plantejada no és compleix amb claredat. Com ja hem comentat, 

amb una major quantitat de dades podríem obtenir resultats més fiables i conclusions 

més segures.  

 

Per tal de confirmar aquest resultats hem realitzat un segon estudi de forma similar. S‟ha 

relacionat la informació del nivell d‟importància (1, 2 o 3) amb el salari, en comptes de 

considerar la freqüència. El nivell dels skills ve determinat per la pròpia freqüència 

d‟aparició i mesura com de comú és el skill. Els resultats d‟aquest estudi addicional han 

mostrat els mateixos resultats. Així doncs, hem determinat que la hipòtesi no es compleix 

per a la informació de què disposem.  
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En conclusió, voldríem destacar que els resultats generats sobre les freqüències i salaris 

dels skills ens permeten extreure informació valuosa sobre la seva importància. A més a 

més, conèixer quins skills estan millor remunerats és una informació que pot ser molt útil 

a l‟hora d‟especialitzar-se en un camp, buscar ofertes de treball, etc. Els resultats que 

s‟han exposat són només una mostra de totes les possibilitats que ofereix el baròmetre 

de talent. Una via de desenvolupament que es pot dur a terme és realitzar anàlisis de 

caire econòmic a partir d‟aquesta informació. Per exemple, es pot observar com varien 

els salaris de les ofertes, mesurar les diferències salarials entre skills i ciutats, estudiar 

l‟estadística dels salaris, etc.  

 

4.2. Resultats sobre les probabilitats dels skills 

Fins al moment, ens hem centrat en l‟estudi dels skills de manera individual, fixant-nos 

en característiques pròpies de cadascun d‟ells. En aquest apartat, estudiarem els skills 

conjuntament, analitzant la relació que s‟estableix entre ells a les ofertes de treball. Per 

fer-ho, introduirem conceptes bàsics de probabilitat com la probabilitat condicionada. En 

definitiva, voldrem conèixer com ocorren els skills, si existeixen patrons d‟aparició, si 

determinats skills sovint apareixen conjuntament, etc. 

 

Els resultats generats en aquest apartat s‟alimentaran amb la sortida del procés de 

detecció de patrons. A diferència dels altres resultats que s‟exposaran, aquests 

requereixen d‟un procés previ a l‟extracció. Això és degut a la complexitat d‟extreure 

conclusions del fitxer de patrons detectats i a la necessitat de tractar prèviament les 

dades per a generar els resultats. Aquest tractament previ s‟ha dut a terme mitjançant un 

conjunt de classes i mètodes Java. Abans de mostrar els resultats generats a partir 

d‟aquesta informació, cal conèixer com s‟ha realitzat aquest tractament . 

 

4.2.1. Tractament previ a la generació de resultats 

Les dades generades amb el procés Mahout de detecció de patrons han de ser tractades 

per tal que es puguin generar resultats útils. En primer lloc, aquest processament 

s‟encarregarà de llegir les dades dels patrons trobats per Mahout i de guardar-les 

apropiadament en objectes Java. Aquesta funció serà assumida per la classe 

SavePatterns. La classe SkillsDictionary contindrà un mapa que emmagatzemarà el nom 

i un identificador numèric per a cada skill que s‟utilitzarà en els càlculs. Per últim, la 
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classe CalculatePatterns s‟encarrega d‟executar els càlculs de les probabilitats, que 

finalment, constituiran els resultats a mostrar. 

 

Cal remarcar que les classes i mètodes desenvolupats s‟han dissenyat per a que puguin 

ser integrades en un sistema major, com per exemple, una aplicació web. En aquesta 

línia, s‟han creat excepcions que detecten comportaments anòmals en l‟execució dels 

mètodes. Alguns exemples d‟aquestes anomalies són que no es trobi un skill al diccionari 

o que els formats d‟entrada i sortida dels skills siguin incorrectes. 

 

Pel que fa a la lectura dels patrons del fitxer d‟entrada, cal tenir en compte dues 

situacions. La primera és que els patrons sobre els que es treballarà poden ser de 

Barcelona, Madrid o Espanya i que el nombre total d‟ofertes variarà per als tres casos. 

Aquest nombre total s‟utilitza en molts del càlculs i per tant, ha de ser inicialitzat 

correctament alhora que els patrons. En segon lloc, cal tenir en compte que els patrons 

generats per Mahout poden tenir qualsevol nombre de skills. Això significa que un patró 

pot mesurar des de la quantitat de vegades que apareix un únic skill fins al nombre 

d‟aparicions de dos o més skills conjuntament. 

 

Finalment, introduirem la classe principal CalculatePatterns que constitueix el nucli 

d‟aquest tractament i és l‟encarregada dels càlculs. Aquesta classe conté tots els 

mètodes que mesuraran i calcularan les probabilitats que alimentin els resultats. D‟una 

banda, disposem d‟un conjunt de mètodes que calculen les probabilitats que un skill o 

grup de skills apareguin en una oferta qualsevol. D‟altra banda i en base als primers 

càlculs, s‟ha desenvolupat un conjunt de mètodes que calculen la probabilitat que un o 

diversos skills apareguin en una oferta de treball, sabent que un determinat grup de skills 

també hi apareix (probabilitat condicionada). Els mètodes i algorismes utilitzats 

s‟explicaran per a cada resultat particular, si s‟escau.  
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4.2.2. Resultats extrets dels patrons 

Com s‟explica al punt anterior, els resultats generats en aquest apartat giren al voltant de 

les probabilitats i estadístiques dels skills. En primer lloc, s‟ha volgut conèixer la 

probabilitat que un skill aparegui en una oferta de treball. Aquest càlcul, que es tracta de 

la divisió pel total, mostra els mateixos resultats que la gràfica 4.2, en aquest cas 

normalitzats. A la següent gràfica mostrem les probabilitats d‟aquests skills. 

 

 

 

Figura 4.8: Probabilitat d’aparició dels skills 

 

De la mateixa manera que podem conèixer la probabilitats dels skills individualment, 

podem estudiar amb quina freqüència apareixen parelles o conjunts de skills a les 

ofertes. Donat que el nombre de combinacions entre skills és enorme, ens centrarem en 

l‟estudi del skill Java. En particular, mostrarem la probabilitat que aparegui una parella de 

skills, un dels quals sigui Java. És important destacar que no es tracta d‟una probabilitat 

condicionada, sinó de la probabilitat intersecció dels dos skills. A la figura 4.9, es mostren 

els resultats d‟aquest estudi, on cada barra representa una probabilitat intersecció. Per 

exemple, la barra de SQL representa la probabilitat que els skills Java i SQL apareguin 

conjuntament a una oferta. 
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Figura 4.9: Probabilitat d’aparició dels skills conjuntament amb Java 

  

En primer lloc, cal notar que els skills Hadoop i Ruby s‟han eliminat dels resultats degut a 

la seva baixa probabilitat. Podem observar que els skills que apareixen conjuntament 

amb Java amb més probabilitat són SQL i Oracle. Tot i això, aquests dos skills també 

són dels més freqüents. Per poder apreciar aquests resultats en la seva mesura cal 

comparar-los amb els de la figura 4.8. Per exemple, cal destacar la baixa probabilitat de 

trobar SAP i Java a una mateixa oferta, tot i l‟alta probabilitat dels dos skills.  

 

El concepte que acabem d‟introduir està relacionat amb la probabilitat condicionada. En 

el nostre cas, la probabilitat condicionada entre dos skills, A i B, és la probabilitat de 

trobar el skill A en una oferta de treball sabent que el skill B hi apareix. Amb aquest càlcul 

podem mesurar amb millor precisió la relació que s‟estableix entre dos skills. Cal 

remarcar que aquest càlcul no és commutatiu, ja que la probabilitat condicionada entre A 

i B no és igual que entre B i A. Seguidament, mostrem la fórmula de la probabilitat 

condicionada, que com hem dit, relaciona dos resultats generats anteriorment. Al 

numerador trobem les probabilitats de la intersecció, mentre que al denominador trobem 

les probabilitats dels skills. 

 ( | )  
 (   )

 ( )
 

 

En aquest projecte hem volgut conèixer les probabilitats condicionades entre els skills del 

nostre diccionari. De nou, a causa de la baixa freqüència que presenten, s‟ha decidit no 

incloure els skills Hadoop i Ruby al següent estudi. Per a conèixer totes les probabilitats 
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condicionades, la classe CalculatePatterns executa un mètode que genera una matriu 

amb tots els resultats. Aquesta matriu representa un mapa de les probabilitats 

condicionades i s‟interpreta de la següent manera: cada bombolla representa el valor de 

P(A|B), sent A el skill de l‟eix Y i B el skill de l‟eix X. Per tant, com més gran és una 

bombolla, més probable és trobar el skill de les ordenades en una oferta on apareix el 

skill de les abscisses. A la gràfica 4.10, mostrem aquestes probabilitats. 

 

 

Figura 4.10: Probabilitats condicionades de tots els skills 

 

Els resultats generats amb aquest procediment contenen molta informació sobre els 

skills i com es presenten a les ofertes. Per exemple, podem observar la forta correlació 

que existeix entre Oracle i SQL, cosa que era previsible ja que les bases de dades 

d‟Oracle utilitzen un llenguatge SQL. En canvi, podem apreciar la baixa correlació que 

existeix entre SAP i la resta de skills del nostre diccionari. D‟altra banda, també 

s‟observen parelles de skills que presenten probabilitats condicionades altes en un sentit 

i petites en l‟altre, com és el cas de Python i Linux.  

 

La informació de la figura 4.10 també ens permet conèixer quins són els skills més 

relacionats amb una determinada tecnologia. Això presenta moltes aplicacions ja que 
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permet saber quins coneixements acompanyen a un skill en particular. A partir d‟aquests 

resultats, una persona que coneix SQL i vol buscar treball sabrà que li convé centrar-se 

en aprendre els skills Oracle i Java. Per tal de facilitar la comprensió i anàlisi de la 

informació, hem extret i resumit part dels resultats obtinguts. A la taula 4.1, es mostren 

els tres skill amb probabilitat condicionada major per a cada skill del diccionari.  

 

 

Taula 4.1: Màximes probabilitats condicionades de cada skill 

 

La primera conclusió que s‟extreu de la taula és que existeix un conjunt de skills molt 

interrelacionats, ja que els skills que presenten les màximes probabilitats condicionades 

sempre són els mateixos. Aquests resultats venen molt determinats per dues situacions. 

La primera és la baixa quantitat d‟ofertes que presenten alguns skill com Hadoop, Ruby, 

o fins i tot, Python. En segon lloc, el diccionari del baròmetre només consta de 10 skills, 

cosa que limita les relacions que poden existir. Amb al definició d‟un diccionari extens i 

que comptés amb una gran quantitat de skills variats dintre del talent software, es 

podrien obtenir més correlacions i els resultats serien més evidents.  

 

Per últim, cal destacar que els resultats generats només contemplen skills de forma 

individual o per parelles. El codi desenvolupat permet trobar les probabilitats, absolutes o 

condicionals, entre grups de skills. Degut a la gran quantitat de combinacions de skills i 

per simplificar l‟exposició dels resultats no s‟han mostrat exemples amb conjunts majors 

de skills. Per exemple, la probabilitat que una oferta que conté els skills SQL i Oracle 

també contingui Java és del 0,26.   
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4.3. Resultats relacionats amb les empreses 

En aquest apartat, explicarem tots els resultats que s‟han obtingut de l‟anàlisi de les 

companyies que ofereixen treball. Les dades que generen aquests resultats tenen com a 

origen les ofertes de treball i s‟emmagatzemen en taules de Hive. Recordem que 

disposem d‟una taula que emmagatzema informació sobre la quantitat d‟ofertes de les 

companyies (companies_frequencies) i una altra que n‟emmagatzema sobre els salaris 

(companies_salaris). 

 

Les taules de Hive poden llegir-se usant un llenguatge semblant a SQL que permet fer 

consultes senzilles i intel·ligibles per qualsevol usuari. Així doncs, un cop 

emmagatzemada la informació a les taules, es poden generar multitud de resultats 

aplicant consultes amb filtres diferents. Els resultats obtinguts a l‟apartat 4.1 Resultats 

sobre les freqüències i salaris dels skills s‟han generat amb processos MapReduce. 

Tanmateix, molts d‟aquests resultats es poden obtenir mitjançant consultes sobre 

aquestes dues taules. En aquest sentit, Hive suposa un nivell d‟abstracció superior que 

permet obtenir els resultats amb consultes més amigables. Alhora, aquesta situació ens 

ha permès comprovar els resultats generats per dues vies diferents. 

 

En primer lloc, s‟ha volgut estudiar quines són les empreses que publiquen més ofertes 

de treball a Infojobs. Així, podem conèixer quines són les companyies més actives en la 

contractació de treballadors i també quines requereixen més empleats en un moment 

determinat. Per fer-ho, s‟ha fet una consulta a la taula companies_frequencies on es 

sumaven les freqüències dels registres, agrupant pel nom de l‟empresa.  

 

A la figura 4.11, es mostren les deu empreses d‟Espanya amb major nombre d‟ofertes el 

dia 5 de Juny del 2014. L‟empresa que presenta més ofertes disponibles és Experis, 

seguida d‟Adecco i Zemsania. Podem observar que els noms de les empreses es 

corresponen amb el nom d‟usuari que utilitza Infojobs. Algunes empreses disposen de 

diversos usuaris que utilitzen en diferents zones d‟Espanya, cosa que provoca l‟aparició 

de múltiples pseudònims per a una mateixa companyia. Donat que es treballa amb 

aquest pseudònim, les dades obtingudes sovint representen només una part de les 

ofertes de la companyia. Aquest és el cas de la Zemsania – Espanya Zona Oeste, que 

és clarament un dels diversos comptes de Zemsania.  
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Figura 4.11: Empreses amb major nombre d’ofertes 

 

Aquest mateix resultat es pot generar aplicant filtres addicionals que permeten acotar 

l‟estudi realitzat. En primer lloc, els resultats es poden estendre fent la mitjana en el 

temps d‟aquest nombre d‟ofertes o aplicant el filtre de ciutat. En segon lloc, és 

interessant saber quines empreses demanen un determinat skill, ja que això serà una 

mostra de quines companyies utilitzen una determinada tecnologia. Alhora, aquests 

resultats permeten als experts en un skill saber quines empreses valoraran més 

positivament els seus coneixements. Per obtenir aquest coneixement, hem realitzat la 

mateixa consulta a la base de dades però afegint un filtre per al skill.  

 

A la figura 4.12, s‟observen les deu empreses que van publicar més ofertes relacionades 

amb el skill Java el dia 5 de Juny del 2014. Com era d‟esperar, una gran part de les 

empreses que lideren la publicació d‟ofertes totals també són les principals ofertores de 

Java. Aquests anàlisis es podrien ampliar per a tenir en compte més d‟un skill i obtenir 

resultats més concrets que es focalitzin en una tecnologia determinada. 
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Figura 4.12: Empreses amb major nombre d’ofertes de Java 

 

Donat que les taules emmagatzemen un històric de les dades, podem analitzar el 

comportament de les empreses al llarg del temps. A tall d‟exemple, hem proposat l‟estudi 

de les tres empreses amb major nombre d‟ofertes al llarg d‟un mes. A la figura 4.13, es 

mostra la tendència d‟aquestes companyies amb el nombre d‟ofertes que tenen 

publicades. Els resultats obtinguts no permeten extreure conclusions definitives però 

pretenen demostrar la viabilitat d‟estudiar l‟evolució de les empreses. Aquesta informació 

pot ser de gran utilitat tant per a les pròpies empreses com per a la competència.  

 

 

Figura 4.13: Evolució temporal de les principals empreses ofertores 
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Com en anteriors generacions de resultats, la segona línia d‟anàlisi consisteix en avaluar 

el talent tenint en compte la informació dels salaris. En aquest cas, aquesta informació té 

especial rellevància ja que es relaciona directament amb les empreses que, en última 

instància, són les responsables de la remuneració d‟un treball. En aquesta línia, podem 

conèixer quines empreses ofereixen salaris més elevats, com remuneren els talents, etc. 

Fins i tot, podem arribar a determinar la importància que cada empresa dóna a un skill 

determinat en funció del salari relacionat.  

 

En primer lloc, s‟ha volgut conèixer aquelles empreses que remuneren millor el talent per 

al software. Per fer-ho s‟ha realitzat una consulta sobre la taula companies_salaries i 

s‟ha fet el promig de tots els registres del dia 5 de Juny, agrupant-los pel nom d‟empresa. 

A la figura 4.14, presentem els resultats obtinguts, mostrant les deu empreses que 

presenten els salaris més elevats. Moltes empreses només publiquen una oferta a 

Infojobs que pot tenir un salari elevat. Per evitar que es mostri la informació 

“momentània” d‟aquestes empreses, s‟han filtrat els resultats revisant el nombre d‟ofertes 

que presenten les empreses i establint-ne un mínim. Aquest nombre mínim es pot 

augmentar per tenir en compte només empreses amb diverses ofertes o disminuir si es 

vol conèixer la informació de qualsevol empresa. 

 

 

Figura 4.14: Empreses amb salaris més elevats 
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Tots els resultats generats per al cas de les freqüències es poden estendre i generar-se 

per als salaris. En primer lloc, es poden aplicar filtres per skill o ciutats i així obtenir 

resultats més acotats i estudiar casos més concrets. Alhora, es pot analitzar l‟evolució 

dels salaris de diverses empreses i comparar els resultats, cosa que té múltiples 

aplicacions. Per exemple, una companyia pot conèixer els salaris de la competència a 

l‟hora de remunerar les seves ofertes de treball. 

 

En resum, a partir de la informació emmagatzemada a les taules Hive es poden generar 

diversos resultats que permeten avaluar aspectes del talent a les empreses. Aquests 

resultats poden ser utilitzats per les pròpies empreses per a conèixer la situació del 

mercat laboral i modificar les seves estratègies. Alhora, la informació obtinguda també 

pot ser d‟utilitzada per agents externs a les empreses que es beneficiïn dels resultats per 

a conèixer el mercat. Com abans, aquestes dades poden aportar informació sobre 

l‟economia d‟un país. Per exemple, es pot extreure informació sobre el nombre 

d‟empreses que busquen treball, la distribució d‟ofertes al mercat o fins i tot, l‟evolució i 

estadística dels salaris d‟un país.  

 

4.4. Resultats relacionats amb els tweets 

En aquest apartat mostrarem els resultats generats a partir de la informació 

descarregada de Twitter. Es tracta d‟una informació menys objectiva ja que l‟origen de 

les dades són publicacions i opinions de les persones. Tanmateix, aquesta subjectivitat 

pot ser positiva perquè permet conèixer l‟opinió de la gent a partir dels tweets que 

publiquen. Si bé no s‟obtindran dades que permetin fer mesures del talent, es podran 

generar resultats que indiquin el caràcter d‟un talent en un territori. Per exemple, es 

podrà analitzar quins són els skills més comentats a la xarxa i quin nivell d‟atractiu té un 

talent en una determinada ciutat. 

 

Cal recordar que les dades extretes de cada tweet s‟emmagatzemen en una taula de 

Hive anomenada twitter. A més, per tal d‟analitzar el nivell d‟atractiu de Barcelona, s‟han 

emmagatzemat dades de Madrid, París, Londres i Roma. Tot i això, s‟ha descartat Roma 

de l‟anàlisi degut a la baixa quantitat de tweets que presenta. Com a les altres taules, 

s‟ha dut a terme un emmagatzematge diari que permetrà disposar de dades 

actualitzades i d‟un històric dels resultats. També s‟emmagatzemen la ciutat i el skill en 

columnes per a poder filtrar els resultats i fer consultes més concretes. 
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En primer lloc, presentem una comparativa entre les ciutats esmentades. Per fer-ho, s‟ha 

calculat el nombre mig de tweets que s‟han publicat cada dia durant el mes de Juny. A la 

figura 4.15, mostrem aquests resultats per a les quatre ciutats, on es pot observar el 

nivell de brunzit a la xarxa social. Cal tenir en compte que només es comptabilitzen els 

tweets que contenen simultàniament el nom de la ciutat i el nom d‟un skill relacionat amb 

el software. Si bé no s‟observen grans diferències, es pot observar el lideratge de 

Londres en la difusió d‟aquest talent a la xarxa.  

 

 

Figura 4.15: Nombre mig de tweets publicats diàriament 

 

Aquesta comparativa es pot ampliar afegint la informació dels skills i observant el nombre 

de tweets que es publiquen per cadascun d‟aquests. Els resultats d‟aquest procediment 

es mostren a la figura 4.16, on s‟agrupen el nombre de tweets de cada skill i es 

comparen per ciutats. La gràfica s‟ha generat a partir de les dades obtingudes el dia 11 

de Juny, un dia laborable a les quatre ciutats. 

 

Abans de comentar els resultats, cal destacar dues situacions que poden alterar l‟anàlisi 

que s‟ha dut a terme. En primer lloc, alguns dels skills poden tenir altres significats, per 

exemple Java és una illa i SAP és una paraula en català. Això pot corrompre els resultat i 

induir a conclusions errònies. De la mateixa manera, els skills poden aparèixer en algun 

nom propi, com és el cas d‟un establiment francès anomenat Paris Van Java, el qual és 

molt actiu a Twitter. Per això, cal ser prudents en la generació de resultats i l‟extracció de 

conclusions. 
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Figura 4.16: Nombre de tweets relacionats amb un skill i ciutat 

 

Es poden observar desigualtats molt pronunciades tant entre skills com entre ciutats. 

Primerament, es pot apreciar que els skills Java i SAP es troben molt per sobre de la 

resta, malgrat els possibles desajustos comentats. Comparant les xifres entre ciutats, es 

pot observar el domini de les ciutats espanyoles en tecnologia SAP. En canvi, els skills 

Python i Ruby tenen molta presència a Londres i París. 

 

Les dades mostrades a les gràfiques anteriors aporten informació intemporal sobre el 

talent. Per a conèixer l‟evolució del talent software i dels skills que el determinen podem 

generar resultats que tinguin en compte la informació temporal que s‟emmagatzema a 

les taules. En primer lloc, volem mostrar l‟evolució del talent a les diferents ciutats. Per 

fer-ho hem comptabilitzat el nombre de tweets generats diàriament que contenen un skill 

de software. A la figura 4.17, es mostra la comparativa entre les diferents ciutats i la 

tendència que han seguit al llarg de les dues primeres setmanes de Juny. 
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Figura 4.17: Evolució temporal del talent software a les ciutats 

 

Podem observar que amb l‟excepció de París, les ciutats han tingut una evolució molt 

erràtica. Això es produeix perquè el nombre de tweets generats varia molt entre dies. 

Agafant un interval més ampli que englobés diversos anys, podríem determinar la 

popularitat del talent a partir del creixement d‟aquestes xifres. 

 

Aquest mateix concepte es pot aplicar per al cas concret d‟un skill. En primer lloc, la 

comparativa entre les diverses tecnologies permet saber quins skills són més comentats 

a la xarxa. Alhora, podem extreure informació útil d‟un skill analitzant la seva tendència 

individual i així saber si la seva popularitat augmenta o disminueix. En aquesta línia, es 

pot implementar un sistema que detecti els pics en aquestes gràfiques, de manera que la 

presència d‟un increment del nombre de tweets informaria d‟un event relacionat amb el 

skill, etc. Aquets va ser el cas d‟unes xerrades sobre PHP que es van realitzar a 

Barcelona, a finals de Maig, i van dispara el nombre de tweets d‟aquest skill.  

 

Un cop exposada la comparativa entre ciutats, ens centrarem en el cas concret de 

Barcelona i analitzarem els seus tweets. Com s‟ha comentat, analitzar la distribució dels 

tweets entre els skills permet conèixer la presència de les diverses tecnologies al mercat. 

A la figura 4.18, mostrem el recompte de tweets de Barcelona que contenen un skill, a 

partir de les dades del 11 de Juny. 
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Figura 4.18: Nombre de tweets de Barcelona relacionats amb un skill 

 

Els resultats obtinguts són similars als de la figura 4.16, però permeten analitzar les 

característiques de Barcelona amb més detall. La conclusió principal que s‟extreu és la 

major presència de Java, PHP i SAP a la xarxa. Aquests tres skills són els que clarament 

lideren les publicacions de Twitter i els més comentats i debatuts a la xarxa.  

 

Per concloure aquest apartat, ens agradaria destacar que els resultats generats a partir 

dels tweets descarregats ens permeten analitzar el nivell d‟atractiu d‟un skill. Tot i no 

tractar-se d‟informació fàcil d‟avaluar, podem conèixer la rellevància d‟un skill a la xarxa, 

la seva tendència i fins i tot detectar events relacionats. Alhora, tota aquesta informació 

es pot comparar amb altres ciutats per determinar el seu nivell de popularitat entre la 

població.  
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5. Estimació del cost 

En aquest apartat, es calcularà una aproximació del cost total del projecte. Cal tenir en 

compte que aquest cost serà una aproximació i que s‟efectuaran algunes suposicions. 

 

En primer lloc, cal considerar el cost associat als treballadors. Tot i que diversos 

membres del personal d‟Everis han contribuït ocasionalment amb el seu assessorament, 

només es tindrà en compte el temps que ha dedicat l‟estudiant. La duració del projecte 

ha estat de 720 hores i degut al conveni de cooperació educativa entre empresa i 

universitat, el salari ha estat de 8€ l‟hora. Això suma un cost total de 5.760€ associat a 

treballadors.  

 

D‟altra banda, cal tenir en compte el cost del material usat, que essencialment ha estat 

un ordinador. Tot el software utilitzat és de codi lliure i per tant, no ha suposat una 

despesa addicional. L‟ordinador usat ha estat un portàtil de renting facilitat per l‟empresa 

que té un cost aproximat de 80€1 al mes. Tenint en compte que s‟ha utilitzat l‟ordinador 

durant 5 mesos, el cost associat al material és de 400€. 

 

Existeixen més despeses associades a la realització del projecte, com la llum, connexió 

a Internet,... però han estat desestimades perquè l‟empresa les hauria tingut amb o 

sense el projecte. Per tot això, el cost aproximat del projecte ha estat de 6160€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Informació estimada a partir de la pàgina http://www.rentacomputer.com/rentals/computers/laptops, 

model Lenovo  
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6. Conclusions 

En aquest apartat mostrarem les conclusions generals del projecte ja que fins ara, 

només s‟han mostrat les conclusions específiques de cada resultat. En primer lloc, 

valorarem els objectius del projecte i seguidament, exposarem les conclusions. Per últim, 

explicarem els propers passos a seguir i les possibles ampliacions d‟aquest projecte. 

 

6.1. Objectius coberts  

Durant l‟execució d‟un projecte tan llarg, sorgeixen problemes i inconvenients que 

obliguen a modificar els objectius. A continuació, exposem quins eren els objectius 

principals del projecte i comentem en quina mesura s‟han assolit. 

 

1. Estudi de les tecnologies Big Data i de les solucions basades en Hadoop, i 

també identificar aquelles solucions més adequades 
 

Aquest objectiu era imprescindible a l‟inici del projecte per conèixer el marc tecnològic 

sobre el que treballaríem. L‟estudi s‟ha pogut realitzar sense complicacions i al llarg del 

projecte hem decidit que Hadoop (HDFS i MapReduce), Flume, Hive i Mahout eren les 

eines més adequades per al desenvolupament i execució dels processos. 

 

2. Definició funcional del terme talent i de les preguntes i aspectes relacionats 
 

En aquets projecte ens hem centrat en el talent per al software i hem vinculat aquest 

talent amb un diccionari de skills. Aquest conjunt de 10 skills ens ha permès localitzar el 

talent entre les ofertes de treball i tweets. Les preguntes que hem respost i els aspectes 

que hem estudiat han vingut determinats per la informació disponible. Aquest objectiu ha 

estat replantejat diverses vegades i finalment ha estat cobert parcialment. 

 

3. Estudiar les diverses fonts i repositoris d’informació i determinar la 

viabilitat en la descàrrega d’aquesta informació 
 

Aquest objectiu ha estat cobert en la seva totalitat donat que s‟han investigat totes les 

fonts d‟informació que s‟havien considerat útils inicialment. Finalment, s‟han efectuat la 

descàrrega d‟informació d‟Infojobs i Twitter. 

 

4. Definir les mètriques i implementar els algorismes que ajudin a mesurar i 

avaluar els aspectes relacionats amb el talent 
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La consecució d‟aquest objectiu ha estat molt limitada per les dades disponibles i només 

ha estat completat parcialment. D‟una banda s‟han definit processos que avaluen certs 

aspectes del talent a Barcelona i el comparen amb altres ciutats. Tanmateix, no ha estat 

possible definir una mètrica que assignés una nota al talent de cada ciutat. 

 

6.2. Conclusions 

Un cop finalitzat el projecte, podem extreure un seguit de conclusions sobre el treball 

realitzat i el possible desenvolupament futur: 

1. El baròmetre de talent és un producte de molta envergadura i el projecte 

desenvolupat només és una primera aproximació que cobreix una petita part de 

totes les possibilitats. 
 

2. Disposar d‟una gran quantitat d‟informació útil és el factor determinant per tal 

d‟extreure resultats en la mesura del talent. La impossibilitat d‟accedir a la 

informació de currículums i la baixa quantitat d‟ofertes de caire tecnològic han 

limitat la quantitat i qualitat dels resultats generats. 
 

3. La definició del talent, de les parts que el composen i dels elements que el 

determinen és una tasca indispensable en aquest projecte. Conèixer aquesta 

informació permet desenvolupar els processos adequats per a extreure els 

resultats més útils i interessants. 
 

4. No s‟han produït mesures o qualificacions exactes del talent a Barcelona però 

s‟han generat multitud de resultats que permeten avaluar-ne certes parts. La 

informació sobre freqüències, salaris i probabilitats dels skills permet conèixer a 

fons cada talent en particular i fins i tot, pot aportar informació de l‟economia de la 

ciutat. 
 

5. El baròmetre de talent s‟ha desenvolupat sobre una arquitectura robusta i 

especialment escalable. Donat que el projecte només cobreix una part del 

producte final, s‟ha desenvolupat el baròmetre de manera que sigui viable la 

generació de noves funcionalitats que puguin integrar-se a l‟arquitectura. 
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6.3. Desenvolupament futur 

Com s‟ha comentat al llarg d‟aquesta tesi, el baròmetre de talent desenvolupat 

constitueix un punt de partida cap a un projecte de dimensions majors. A partir del 

desenvolupament realitzat fins ara, hi ha diverses ampliacions per a seguir construint i 

ampliant el baròmetre en el futur. 

 

 La primera via per seguir construint el baròmetre consisteix en explotar noves 

fonts d‟informació, ja siguin APIs de xarxes socials o no. En particular, seria de 

gran interès aconseguir una font de currículums, ja que proporcionarien molta 

informació sobre el talent. En aquest projecte s‟ha estudiat la viabilitat d‟explotar 

els currículums en PDF o .docx mitjançant les eines Apache Tika o Apache POI. 

Aquestes noves dades permetrien la generació de nous processaments i 

resultats. 

 

 Donat que aquest projecte s‟ha centrat en el talent per al software, caldria 

incorporar nous talents al baròmetre. Per fer-ho seria necessari estudiar cada 

talent i generar el seu diccionari de skills. 

 

 Mitjançant les dues millores anteriors, es podrien incorporar al projecte 

mecanismes per a posar notes als talents. Prèviament seria necessària la 

definició d‟una mètrica per a atorgar aquestes puntuacions. 

 

 Per finalitzar el baròmetre, seria necessari desplegar-lo en un entorn de 

producció on estigués operatiu de forma contínua. En aquest cas, el baròmetre 

presentaria certes diferències respecte el nostre projecte. Concretament, Hadoop 

deixaria d‟operar en mode pseudoclúster i caldria desplegar una xarxa amb un 

node amo i diversos nodes esclau, el nombre dels quals dependria d‟un disseny 

que considerés les necessitats d‟emmagatzematge i de processament.  

 

 Per tal de visualitzar correctament els resultats es podria integrar una eina de 

visualització que automàticament generés gràfiques a partir dels resultats dels 

processos. Fins ara, els resultats s‟han extret manualment i s‟ha utilitzat Excel, 

però existeixen eines que permeten automatitzar el procés. Per exemple, 

Pentaho disposa d‟un connector amb Hadoop que facilitaria la visualització. 

 

 Per últim, es podria desenvolupar una aplicació web que permetés fer consultes 

online sobre el talent a Barcelona. Aquestes consultes cridarien els mètodes que 

generen els resultats, els quals es visualitzarien al navegador. 
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